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فصل نامه داخلی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی

ضوابط درج مقاالت  در فصلنامه »وخارزم«
فصلنامه وخارزم از دریافت مقاالت علمی،تخصصی وکارشناسی در 
حوزه های مرتبط با اهداف راهبردی گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
به ویژه در زمینه های اقتصاد کالن، تحوالت بازار سرمایه، فناوری 

اطالعات ، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی استقبال می کند.
مقاالت ارسالی باید شامل این موارد باشد: 

عنوان مقاله، نام و مشخصات نویسنده یا مترجم)شامل عناوین اصلی 
علمی و شغلی، شماره تلفن تماس و نشانی الکترونیکی(.

چکیده و متن کامل مقاله )مقدمه، متن، نتیجه( در قالب نرم افزار 
Word- فهرست منابع و پیوست های احتمالی.

حجم مقاالت ارسالی حداکثرتا 10صفحهA4 )معادل 3300 کلمه( 
باشد که با احتساب تصاویر، جداول، نمودارها و تیتراژ، نهایتاً از 4 

صفحة نشریه بیشتر نخواهد بود.
تحریریه فصلنامه وخارزم، در ویرایش محتوایی و شکلی مطالب واصله 
آزاد است و اصل مقاله نیز به ارسال کنندگان محترم مسترد نمی گردد.

مسئولیت محتوای علمی- حقوقی مطالب با نویسنده یا نویسندگان 
است و فصلنامه از انتشار مقاالت منتشر شده در سایر نشریات و 

رسانه ها معذور است.
vakharazm@kharazmi.ir

»وخارزم« در پی انتشار 50 شماره در قالب ماهنامه 
)از اسفندماه 92 الی اسفندماه 96( و در پی توقفی 

یک ساله، در قالب فصلنامه منتشر می شود. پیشاپیش 
از دریافت دیدگاه  های تان درباره دوره جدید »وخارزم« 

سپاسگزار خواهیم بود.
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دکتر سیدرضا موسوی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

»سرمایه گذاری« تخصص است

سهام  صاحبان  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  همواره  دارایی ها  ارزش  حفظ 
از  دور  و  هدفمند  سرمایه گذاری  بود.  خواهد  و  بوده  سرمایه  بازار  فعاالن  و 
ریسک های ویران گر یکی از ابزارهای راهبردی برای حفظ ارزش دارایی هاست. 
عصر  در  سرمایه گذاری  فرصت های  تنوع  و  توسعه  موازات  به  آن که  به ویژه 
حاضر، این فعالیت نیازمند اطالعات همه جانبه، دانش، تخصص و قدرت تحلیل 

شرایط است.
نتیجه  می توان  را  سرمایه گذاری  شرکت های  فعالیت  گسترش  و  شکل گیری 
احساس نیاز جامعه به کاهش ریسک سرمایه گذاری، اثربخشی بیشتر، کسب 
سود و درآمد مناسب تر ارزیابی کرد. به واقع شرکت های سرمایه گذاری وظیفه 
دارند با اتکا به دانش و تخصص خود، و با انتخاب فرصت های سرمایه گذاری 

مطلوب تر و خرید سهام شرکت های پربازده، ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش دهند و اعتماد و اطمینان مردم، از جمله سرمایه گذاران خرد و 
حقیقی را در فراز و نشیب ها و تحوالت گوناگون جامعه، حفظ و حراست کنند. به این ترتیب، کار برای شرکت های سرمایه گذاری عمیقاً حساس 

و بسیار دشوار است.
در همین راستا، برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با تنوع بخشیدن به انتخاب سهام شرکت های مختلف می توان ریسک سرمایه گذاری را 
کاهش داد. اما بررسی ها و تجارب عینی نشان می دهد تنها تنوع دادن به خرید سهام نمی تواند این هدف را تضمین کند. به عبارت دیگر، الزم 
است در کنار تشکیل سبد سهام و تنوع بخشی به دارایی ها، به وضعیت صنعتی که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد و نیز انتخاب درست 

شرکت های فعال در آن صنعت، توجه کافی مبذول شود. 
به عنوان مثال، صنعت بانکداری از جمله فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است که اغلب مورد توجه فعاالن این بخش قرار دارد، ولی 

در کنار آن، الزم است سرمایه گذاران با مطالعه و انتخاب بانک مناسب، سرمایه گذاری خود را تضمین کنند.
به عنوان نمونه، مطالعات صورت گرفته در معاونت »سرمایه گذاری و توسعه« در گروه سرمایه گذاری خوارزمی روی 13 بانک بورسی فعال در 

بازار سرمایه، از منظر شاخص های متنوع طی سال های 1396 تا 1398 قابل تأمل فراوان است.
در مطالعات یادشده برخی از شاخص ها عبارت بوده اند از: نسبت مطالبات غیرجاری به کل مانده تسهیالت اعطایی، سهم بانک از درآمدهای مشاع به 
جمع درآمدهای مشاع، درآمد غیرمشاع به جمع درآمدهای مشاع و غیرمشاع )بدون درآمد تسعیر ارز(، قیمت تمام شده پول، تفاوت سود دریافتی به ازای 

هر واحد سپرده جذب شده و قیمت تمام شده پول، سهم هزینه های اداری و عمومی در قیمت تمام شده پول، حاشیه سود و نسبت کفایت سرمایه...
این مطالعات نشان داده است مانده سپرده های 13 بانک بورسی مورد بررسی در انتهای سال 98 بالغ بر 11 هزار و 606 هزار میلیارد ریال 
بوده که این بانک ها از این مبلغ، هشت هزار و 775 هزار میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده اند. در جذب سپرده، بانک های ملت، صادرات ایران 
و تجارت در رتبه های اول تا سوم قرار داشته و در شاخص اعطای تسهیالت نیز سه بانک ملت، صادرات ایران و پاسارگاد سه بانک برتر بوده اند. 
نتایج مطالعات یادشده حاکی از بازده و رشد مطلوب دارایی های این بانک ها در میان 13 بانک فعال در بورس و الجرم انتخاب صحیح سبد 
سرمایه گذاری شرکت خوارزمی در صنعت بانکداری است. زیرا بخشی از سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به بانک های صادرات 
ایران و پاسارگاد اختصاص دارد. گفتنی است، متوسط بازدهی ساالنه بانک صادرات ایران از ابتدای ورود به بورس حدود 139 درصد و بانک 

پاسارگاد حدود 130 درصد بوده است.
گروه سرمایه گذاری خوارزمی با احساس مسئولیت کامل در قبال بیش از 250 هزار هم وطنی که سهام »وخارزم« را برگزیده اند، پیوسته می کوشد 
با اتکا به دیدگاه های کارشناسی و تخصصی همکاران خود در بخش سرمایه گذاری و توسعه، و با انتخاب سبد مناسبی از سرمایه گذاری ها، حافظ 

و نگهبانی امین و دوراندیش برای دارایی های آنان باشد.
بدیهی است، توانمندی و ظرفیت های ارزشمند شرکت های تحت پوشش گروه سرمایه گذاری خوارزمی در ارائه خدمت و مشاوره به فعاالن و 
عالقه مندان حضور در بازار سرمایه، راه گشای سهام داران و نیز عالقه مندان به همراهی با گروه خوارزمی بوده و خواهد بود. از جمله این شرکت ها 
می توان به »گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم« اشاره کرد که با بهره مندی از مدیران و کارشناسان خبره و مجهز به دانش روز، انواع خدمات 

مورد نیاز فعاالن این بازار را تأمین می کنند.
عملکرد شش ماهه گروه سرمایه گذاری خوارزمی نیز نشان می دهد این شرکت در سال جاری در وضعیت مطلوبی قرار دارد و با توکل به خداوند 

توانا، همت مدیران و همکاران، و همراهی و هم دلی سهام داران گرامی در چهارچوب برنامه ریزی صورت گرفته، به پیش خواهد رفت.

      سخن نخست
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تازه های خوارزمی

در اين بخش می خوانيد

در مجمع عمومی عادی ساالنه گروه سرمايه گذاری خوارزمی صورت گرفت 

 تصویب صورت های مالی وخارزم؛ رشد 30 درصدی حقوق صاحبان سهام

 رشد کم سابقه عملکرد »وخارزم« در چهار ماهه نخست سال مالی جدید

معاون مالی و توسعه منابع گروه سرمايه گذاری خوارزمی:

 شفافیت و انضباط مالی  اولویت خوارزمی است

 اخبار خوارزمی



در مجمع عمومي عادي ساالنه گروه سرمايه گذاري خوارزمي صورت گرفت 

تصویب صورت هاي مالي وخارزم؛ 
رشد 30 درصدي حقوق صاحبان سهام

 50 ريال سود به هر سهم وخارزم تعلق گرفت

  این حوالی

دکتری مدیریت کسب وکار 

شرکت  سهام  صاحبان  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
با  و  سهام داران  اکثریت  حضور  با  خوارزمی  سرمایه گذاری 
این  برگزار و صورت  های مالی  رعایت پروتکل های بهداشتی 

شرکت به تصویب رسید.
تشریح  در  شرکت،  این  مدیرعامل  موسوی،  سیدرضا  دکتر 
گروه   99 خرداد   31 به  منتهی  مالی  سال  دستاوردهای 
سرمایه گذاری خوارزمی در مجمع عمومی عادی ساالنه، گفت: 
در سال مالي مورد گزارش، گروه جوان سرمایه گذاري خوارزمي، 
ضمن برنامه ریزي در دو افق کوتاه مدت و میان مدت، گام هاي 
مهمي در ارتقاي عملیات شرکت برداشت که تأثیر مستقیمی 

بر بهبود شرایط شرکت اصلی و شرکت های گروه داشت.
او که روز 29 مهرماه در مجمع عمومی ساالنه شرکت سخن 
می گفت، افزود: مدیریت تسهیالت و وثایق در راستای ارتقای 
ساختار مالي و مدیریت هزینه هاي تأمین مالي گروه، تحکیم 
انضباط مالی، تسریع آزادسازي بیش از 56 هزار میلیارد ریال 
از  گذشته  سررسید  تسهیالت  مالي  بار  کاهش  مازاد،  وثایق 
طریق تسویه یا جایگزیني با تسهیالت مناسب تر و برنامه ریزي 
برای اجراي مدیریت فعال سرمایه گذاري هاي بورسي از جمله 

اقدامات مهم شرکت در سال گذشته بوده است.
راهبري،  نظام  حوزه  در  کرد:  تأکید  ادامه  در  موسوی  دکتر 
کار  به  آغاز  عملیاتی شرکت،  تجدید ساختار  نظیر  اقداماتي 
کمیته هاي انتصابات و نظارت بر امور راهبردي و استفاده مؤثر 
از ظرفیت کمیته هاي تخصصي هیئت مدیره، توسعه نظام هاي 
دستورالعمل  تصویب  جمله  از  داخلي  کنترل هاي  و  پایش  
انتخاب و ارزیابي عملکرد کمیته هاي حسابرسي شرکت هاي 
گروه، سیاست  گذاري برای رعایت کامل دستورالعمل افشاي 

برای  الزم  تدابیر  اتخاذ  و  سیاست گذاري  کنار  در  اطالعات 
رعایت حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود ساالنه در سال 

گذشته محقق شد.
و  اصلي  شرکت  ساله  دو  برنامه  تدوین  از  هم چنین  او   
و  داد  راهبردی خبر  برنامه  در چهارچوب  گروه  شرکت هاي 
هدایت  و  راهبردي  امور  بر  نظارت  کمیته  راهبري  با  گفت: 
کمیته تلفیق و تدوین، تدوین برنامه در شرکت هاي گروه نیز 
در دستور کار قرار گرفت و برنامه  دو ساله تمام شرکت هاي 

گروه تنظیم و نهایی شد.
توضیح  ادامه  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
داد: در کنار این موارد شرکت در سال گذشته حد اعتباری 
تأمین  براي  مهم  این  که  کرد  دریافت  ریالی  میلیارد  8 هزار 
مالي طرح ها و برنامه هاي پروژه محور شرکت هاي گروه بسیار 

کارساز بوده است.
او در ادامه در خصوص صورت های مالی این شرکت در سال 
مالی منتهی به 31 خرداد 1399 گفت: درآمدهای عملیاتی 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در پایان سال مالی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 179 درصد رشد داشته است. درآمد 
عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش به 6 هزار و 716 
با 2هزار و 403 میلیارد  میلیارد ریال رسید که در مقایسه 
ریال 31 خرداد سال 98 بیش از 4هزار و 313 میلیارد ریال 

رشد نشان می  دهد.
شرکت  عملیاتی  سود  درصدی   24 رشد  به  هم چنین  او 
 31 به  منتهی  مالی  سال  پایان  در  خوارزمی  سرمایه گذاری 
فرصت  های  از  بهره مندی  گفت:  و  کرد  اشاره   1399 خرداد 
موجود سود عملیاتی این شرکت را در 31 خرداد 99 به مرز 

درآمدهای عملیاتی شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی 
در پايان سال مالی 31 
خرداد 99 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 179 
درصد رشد داشته است. 
درآمد عملیاتی شرکت در 
سال مالی مورد گزارش به 
شش هزار و 716 میلیارد 
ريال رسید که در مقايسه با 
دوهزار و 403 میلیارد ريال 
31 خرداد سال 98 بیش از 
چهارهزار و 313 میلیارد ريال 
رشد نشان می  دهد
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رقم در مدت  این  میلیارد رساند، درحالی که  و 521  6هزار 
مشابه سال گذشته 2هزار و 248 میلیارد ریال بوده که بیش 
از 4هزار و 273 میلیارد ریال رشد داشته است. سود خالص 
شرکت نیز در این مدت در مقایسه با پایان خردادماه سال 
 705 و  5هزار  مرز  از  و  رشد  درصد   313 از  بیش  گذشته 

میلیارد ریال گذشته است.
این رقم در پایان خرداد سال گذشته یک هزار و 384 میلیارد 

ریال بوده است.
 30 رشد  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
درصدی حقوق صاحبان سهام این شرکت در سال گذشته 
اشاره کرد و گفت: مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت 
در پایان خرداد از مرز 22 هزار و 653 میلیارد ریال گذشت 
که در مقایسه با 17 هزار و 448 میلیارد ریال 31 خرداد سال 

گذشته بیش از 5 هزار میلیارد ریال رشد نشان می دهد.
بهره وری در شرایط دشوار  به  اهمیت توجه  به  او هم چنین 

کنونی اشاره کرد و گفت: در راستای افزایش ضریب بهره  وری 
و افزایش سوددهی و به رغم دشواری های فضای کسب وکار 
در سال مالی گذشته، هزینه های مالی شرکت روند کاهشی 
داشته، به طوری که در پایان خردادماه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش نشان داده و این امر 

گویای مدیریت بهینه منابع در این شرکت است.
در ادامه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه  گذاری 
مالی  سال  برای  شرکت  این  مالی  صورت  های  خوارزمی، 
منتهی به 31 خرداد 1399 به تصویب سهام داران رسید و 
بر اساس تصمیم مجمع مقرر شد 50 ریال سود به هر سهم 

تعلق گیرد.
عالوه براین، بر اساس تصمیم مجمع، مؤسسه توسعه همیاری 
سپهر، شرکت های آرمان اندیشان رستاک، کارت ایران، امید 
آیندگان سپهر و پایاپای ایران برای دو سال به عنوان اعضای 

حقوقی هیئت مدیره این شرکت انتخاب شدند.

بهره مندی از فرصت  های 
موجود سود عملیاتی شرکت 

سرمايه گذاری خوارزمی را 
در 31 خرداد 99 به مرز 

شش هزار و 521 میلیارد 
رساند، درحالی که اين رقم 

در مدت مشابه سال گذشته 
دوهزار و 248 میلیارد ريال 

بوده که بیش از چهارهزار و 
273 میلیارد ريال رشد داشته 

است. سود خالص شرکت 
نیز در اين مدت در مقايسه با 
پايان خردادماه سال گذشته 
بیش از 313 درصد رشد و 

از مرز پنج هزار و 705 میلیارد 
ريال گذشته
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 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش 
بیش از 14 درصد در مهرماه متأثر از ريسک های 

سیستماتیک بود و در همین دوره ارزش بازار پرتفوی 
بورسی سرمايه گذاری خوارزمی روند کاهشی به خود 

گرفت. ارزش بازار پرتفوی بورسی اين شرکت در 
پايان شهريورماه 98448 میلیارد ريال بود که در پايان 

مهرماه به رقم 85831 میلیارد ريال رسید.
با توجه به بهای تمام شده پرتفوی بورسی اين شرکت 

در پايان مهرماه به میزان 11348میلیارد ريال مازاد 
ارزشی بالغ بر 74483 میلیارد ريال قابل برآورد است.
عمده سرمايه گذاری اين شرکت در صنعت بانک ها و 

مؤسسات مالی، شرکت های هلدينگ، رايانه، محصوالت 
شیمیايی، محصوالت دارويی، فرآورده های نفتی و 
استخراج کانه های فلزی متنوع انجام شده است.

 

روند عملکرد ماهانه وخارزم
 این شرکت در مهرماه سهام شرکت های گروه بهمن، تجارت 
الکترونیک پارسیان، البرز دارو، واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
با درآمد ثابت، دارا الگوریتم و... را به ارزش 509 میلیارد ریال 
کسب  سود  ریال  میلیارد   246 مبلغ  محل  این  از  و  فروخت 
کرد. هم چنین تا پایان مهرماه مبلغ 16/5 میلیارد ریال درآمد 

حاصل از سود سهام از مجامع برگزارشده کسب کرده است.
بورس خرید  در  ریال  میلیارد  قبل 668  ماه  در  این شرکت   
بودند.  بورس  در  معامله  قابل  صندوق های  آن  عمده  که  کرد 
در مردادماه بخشی از سهام چادر ملو، دارویی کاسپین تأمین، 
با  صندوق  سرمایه گذاری  واحدهای  و  ارفع  فوالد  مس،  ملی 
درآمدهای ثابت دارا الگوریتم را در چهارچوب برنامه بازآرایی 

پرتفوی خود به پرتفوی بورسی افزود.

 وضعیت خوارزمی در 12 ماهه منتهی به پایان خرداد
خرداد  پایان  به  منتهی  ماهه   12 گزارش  در  شرکت  این   
که  کرد  محقق  سهم  هر  ازای  به  سود  ریال   456 مبلغ   99
نشان  قبل  به مدت مشابه سال  نسبت  رشدی 311 درصدی 
ریال  می دهد. وخارزم در سال مالی 99 مبلغ 6716 میلیارد 
درآمد عملیاتی کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
179 درصد رشد داشته است. عمده این رشد ناشی از فروش 

سرمایه گذاری ها بوده است.
سود عملیاتی شرکت نیز مبلغ 6520 میلیارد ریال حاصل شده 
که نسبت به مدت مشابه 190 درصد رشد داشته است. کاهش 9 

درصدی هزینه مالی نیز اتفاق مثبتی برای شرکت تلقی می شود.
پایان دوره مبلغ 5706 میلیارد ریال  سود خالص وخارزم در 
قبل  مشابه سال  از مدت  بیشتر  محقق شده که 312 درصد 

است.

     گزارش

رشد کم سابقه عملکرد »وخارزم« 
در چهار ماهه نخست سال مالی جدید 
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شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی در دوره سه ماه 
نخست سال مالی منتهی 

به پايان خرداد 1400 مبلغ 
887 ريال سود برای هر 

سهم محقق کرده، که تقريباً 
دو برابر سود سال مالی 99 

است. اين شرکت در سه ماه 
نخست سال مالی 11274 
میلیارد ريال درآمد عملیاتی 

داشته که نسبت به کل سال 
مالی 99 حدود 68 درصد 

بیشتر است و نسبت به مدت 
مشابه سال مالی گذشته 
774 درصد رشد نشان 

می دهد. عمده دلیل رشد 
درآمد های عملیاتی متأثر از 

فروش سرمايه گذاری هاست

مقایسه اقالم مهم صورت های مالی
 حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص در این شرکت در 
سال مالی 1399 نسبت به مدت مشابه رشد داشته، که بیان گر 

ارتقای شاخص های ارزیابی عملکرد است.
مالی  سال  برای  شرکت  مجمع  بورس،  هفته نامه  گزارش  به 
با رعایت  تاریخ 29 مهرماه 99  منتهی به 31 خرداد 99، در 
همه مسائل مرتبط با بیماری کووید 19 برگزار شد و پرداخت 
تصویب  به  سهم  هر  نقدی  سود  عنوان  به  ریال   50 مبلغ 

سهام داران رسید.

بررسی صورت های مالی سه ماه نخست سال مالی 1400
نخست سال  ماه  دوره سه  در  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
مالی منتهی به پایان خرداد 1400 مبلغ 887 ریال سود برای هر 

سهم محقق کرده، که تقریباً دو برابر سود سال مالی 99 است.
میلیارد   11274 مالی  سال  نخست  ماه  سه  در  شرکت  این 
مالی 99  به کل سال  نسبت  داشته که  عملیاتی  درآمد  ریال 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  و  است  بیشتر  درصد   68 حدود 
مالی گذشته 774 درصد رشد نشان می دهد. عمده دلیل رشد 

درآمد های عملیاتی متأثر از فروش سرمایه گذاری هاست.
تابستان 99  ماهه  دوره سه  در  عملیاتی شرکت  حاشیه سود 
درصد بوده است. کنترل هزینه مالی و کاهش 9 درصدی آن 
نسبت به مدت مشابه سبب شده سود خالص 11081میلیارد 
ریال حاصل شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 برابر 

بیشتر است.
حاشیه سود خالص شرکت نیز 98 درصد شده و به بیشترین 

مقدار خود رسیده است.

 مقایسه فصلی سودآوری وخارزم
 همان طور که مشاهده می شود، وخارزم در گزارش سه ماه نخست 
سال مالی منتهی به پایان خردادماه 1400، رشد کم سابقه ای در 

سودآوری داشته که عمده آن ناشی از فروش سرمایه گذاری ها 
بوده است و از طرف دیگر، با کنترل هزینه ها توانسته حاشیه سود 

عملیاتی و حاشیه سود خالص را افزایش دهد.

7شماره 8 -  زمستان 99



معاونت مالی و توسعه منابع و وظایفش
اداری در گروه  همتیان در خصوص ادغام دو معاونت مالی و 
سرمایه گذاری خوارزمی گفت: »پیش تر دو معاونت به نام های 
معاونت اداری و پشتیبانی و معاونت مالی و اقتصادی، هر کدام 
بر  فعالیت می کردند.  به صورت جداگانه در شرکت خوارزمی 
اساس اصالحاتی که در ساختار سازمانی رخ داد، هیئت مدیره 
تصمیم بر ادغام این دو معاونت گرفت. پس از این تصمیم نام 
این معاونت به معاونت مالی و توسعه منابع تغییر یافت که واژه 
انسانی  و  مالی  منابع  توسعه  به  ترکیب  این  در  منابع  توسعه 

اشاره دارد.
نام های »مالی« و »اداری و  به  این معاونت دارای دو مدیریت 
پشتیبانی« است. مدیریت مالی دارای چند واحد ازجمله واحد 
گزارشگری مالی است که وظیفه اصلی آن تهیه صورت های مالی، 
تهیه بودجه و افشای اطالعات با اهمیت شرکت در بازار سرمایه 
ارتباط  بانک ها در  با  بیشتر  نیز  مالی  منابع  تأمین  واحد  است. 
بوده و وظیفه اصلی آن مدیریت منابع و مصارف نقدی شرکت و 
اخذ تسهیالت مالی از بانک هاست. واحد دیگر واحد امور سهام 
است که فعالیت همکاران این واحد متمرکز بر پاسخ گویی به 
سهام داران است و واحد حسابداری مالی که به جز وظایف فوق، 

سایر امور مرتبط با امور مالی را انجام می دهد.«
و  پرداخت  پشتیبانی  و  اداری  بخش  وظایف  تشریح  به  او 
انسانی  به حوزه منابع  این بخش  فعالیت های  گفت: »عمده 

     گزارش

معاون مالی و توسعه منابع گروه سرمايه گذاری خوارزمی:

شفافیت و انضباط مالی 
 اولویت خوارزمی است

معاونت مالی و توسعه منابع گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی يکی از اصلی ترين بخش های اين گروه 

است که نقش تعیین کننده ای در پیشبرد فعالیت های 
شرکت در راستای اهداف تعیین شده دارد. مديريت 

اين معاونت به عهده کیانوش همتیان است. او از 
سال 69 تا 78 در سازمان حسابرسی کشور به عنوان 

سرپرست حسابرسی، 13 سال سابقه کار به عنوان 
قائم مقام معاونت مالی و مدير حسابداری و مديريت 

پروژه ها در شرکت تام ايران خودرو، هفت سال سابقه 
فعالیت به عنوان معاون مالی شرکت پااليش نفت 

جی و فعالیت به عنوان عضو غیرموظف هیئت مديره 
در چندين شرکت را در کارنامه خود دارد. ايشان 

به عنوان حسابدار رسمی، عضو جامعه حسابداران 
رسمی و به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در 

رشته حسابداری و حسابرسی، عضو کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری استان تهران می باشند.



جبران خدمات  و  نگه داشت  حوزه جذب،  یعنی  برمی گردد؛ 
منابع انسانی و بحث های مرتبط با آن، مثل آموزش، امکانات 
رفاهی پرسنل و... و بخش دیگری از فعالیت های این واحد، به 
فعالیت های ا داری شرکت مانند کارگزینی، انتظامات و سایر 
خدمات عمومی دفتری در مدیریت اداری و پشتیبانی مرتبط 
است. بخش دیگری که در حوزه فعالیت های مدیریت اداری و 
پشتیبانی به آن اشاره داریم، بحث فرایند ها و واحد سیستم ها 
نظام نامه ها،  تهیه  آن ها  اصلی  وظیفه  که  است  تشکیالت  و 
فرایندهای شرکت  با  مرتبط  و دستورالعمل  های  آیین نامه ها 
منابع در  توسعه  و  مالی  معاونت  از  این وضعیت کلی  است. 

ساختار سازمانی شرکت است.«

اهمیت حوزه منابع انسانی
و  مهم  حوزه های  از  یکی  را  انسانی  منابع  حوزه  همتیان 
افزود:  و  خواند  منابع  توسعه  و  مالی  معاونت  و  شرکت  اصلی 
قابلیت های  از  باید  می کنند،  کار  این شرکت  در  که  »افرادی 
باالیی برخوردار باشند تا بتوانند بازار را رصد و از سرمایه های 
این شرکت، شرکتی تخصص محور  سهامداران حفاظت کنند. 
است؛ به این معنی که نیروی انسانی ما در پیشرفت و بهبود 
دارایی  مهم ترین  واقع  در  دارد.  به سزایی  نقش  شرکت  اوضاع 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، نیروهای انسانی آن هستند.«

افشای به موقع و باکیفیت اطالعات
معاون مالی شرکت خوارزمی شفاف سازی را یکی از مهم ترین 
اهداف این شرکت اعالم کرد و در این خصوص گفت: »ما در 
نظر داریم که بتوانیم به موقع و باکیفیت اطالعات بااهمیت را 
در بازار سرمایه افشا کنیم. این موضوع برای ما از اهمیت بسیار 
بورسی  ناشر  که  شرکت هایی  چراکه  است،  برخوردار  باالیی 
هستند، بایستی بدون هیچ گونه مالحظه ای، تمام اطالعاتی را 
که روی قیمت سهم اثر می گذارد، در موعد مقرر افشا کنند. 
ما به عنوان معاونت مالی و توسعه منابع شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی، خود را مقید به حفظ این اصول می دانیم. وظیفه ما 
در این خصوص جمع آوری تمامی اطالعاتی است که می تواند 
بار مالی و تصمیم گیری برای سهام داران بالفعل و بالقوه داشته 
و  شرکت  قسمت های  تمامی  از  باید  اطالعات  این  که  باشد، 

شرکت های فرعی جمع آوری و به صورت عمومی افشا شود. 

ارتقای شفافیت
همتیان در ادامه گفت: »هر شرکتی دچار مشکالتی است که 
نمود  آن  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  گزارش های  در 
پیدا می کند. یکی از راه های ارتقای شفافیت این است که به 
مجمع  در  باشیم.  آن  رفع  درصدد  و  کنیم  توجه  مسائل  این 
عادی که در سال جاری برای عملکرد سال مالی منتهی به 31 
خرداد 1399 برگزار شد، گزارش حسابرسی ما نسبت به سال 
قبل کم حجم تر شده بود و از این بابت ما با واکنش های بسیار 

به طوری که  روبه رو شدیم؛  محترم  از سوی سهام داران  مثبتی 
برخی از آن ها با شرکت تماس گرفتند و از بابت بهبود عملکرد 

شرکت ابراز خرسندی و تشکر کردند.«

تدوین فرایندها
او یکی از مهم ترین برنامه های پیش روی این معاونت را مدون 
در  منابع  توسعه  و  مالی  معاونت  و  شرکت  فرایندهای  کردن 
جهت شناسایی نقاط قابل بهبود و ویژگی های مثبت برشمرد و 
افزود: »ما با مدون کردن فرایندها می توانیم حلقه های مفقوده 
یا فعالیت های موازی را شناسایی و اصالح کنیم، که نتیجه آن 

ارتقای سطح کنترل های داخلی شرکت خواهد بود.«

حضور مؤثر در تصمیم گیری های مالی مهم برای گروه 
خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  منابع  توسعه  و  مالی  معاون 
حوزه  تصمیم سازی های  و  تصمیم گیری   در  جدی  حضور 
مالی، نیروی انسانی و اداری را از اهداف آتی این معاونت نام 
کرد  خواهیم  و  کرده ایم  را  خود  تالش  »تمامی  گفت:  و  برد 
در  ارشد شرکت  مدیریت  به  برای کمک  قوی  بازوی  که یک 

تصمیم گیری ها باشیم.«

مدیریت تسهیالت مالی و وثیقه ها
وثیقه های  و  مالی  تسهیالت  مدیریت  بحث  به  اشاره  با  او 
بانکی  وثیقه های  تناسب  عدم  دلیل  »به  گفت:  آن  به  مربوط 
دارایی های  از  بخشی  گروه،  در  دریافتی  مالی  تسهیالت  با 
یکی  روند،  این  تصحیح  که  بود  بلوکه شده  بانک ها  نزد  گروه 
از اهداف کالن معاونت مالی و توسعه منابع در برنامه دو ساله 
ابالغ  معاونت  این  به  که  بود  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
و  ببخشیم  بهبود  را  شرایط  این  »توانستیم  گفت:  او  گردید. 
کنیم.  آزادسازی  را  مازاد  وثیقه  ریال  میلیارد  هزار   56 حدود 
در حال حاضر بین تسهیالت مالی دریافتی و میزان وثیقه های 
ما تفاوت چشم گیری وجود ندارد. این اقدام یعنی رفع توثیق 
بخش عمده ای از سهام شرکت به تیم سرمایه گذاری شرکت در 

بازآرایی پرتفوی کمک کرده است.«
او در زمینه تسهیالت مالی بانکی گفت: »با برخی بانک ها وارد 
مذاکراتی در خصوص اعطای تسهیالت بانکی برای منابع مورد 
شدیم.  سرمایه گذاری  جهت  در  زیرمجموعه  شرکت های  نیاز 
ما سعی کردیم از تسهیالتی با نرخ بهره کمتر استفاده کنیم 
بتوانیم  تا  تقسیم کنیم  بانک های مختلف  بین  را  و تسهیالت 
راحت تر امهال آن را انجام دهیم. سیاست کلی ما این است که 
را به شرکت های فرعی  را به حداقل برسانیم و آن  تسهیالت 
منتقل کنیم تا آن ها بتوانند از مزایای حفاظ مالیاتی آن استفاده 
کنند و قانوناً مشمول پرداخت مالیات کمتری شوند. در بحث 
مدیریت هزینه های تسهیالت مالی اقداماتی انجام داده ایم که 
باعث شده است میزان هزینه مالی گروه کاهش پیدا کند، که 

اثرات آن در صورت های مالی شرکت اصلی مشهود است.«

کیانوش همتیان؛ معاون 
مالی و توسعه منابع گروه 
سرمايه گذاری خوارزمی: 

ما در نظر داريم که بتوانیم 
به موقع و باکیفیت اطالعات 
بااهمیت را در بازار سرمايه 

افشا کنیم. اين موضوع 
برای ما از اهمیت بسیار 
بااليی برخوردار است، 

چراکه شرکت هايی که ناشر 
بورسی هستند، بايستی 

بدون هیچ گونه مالحظه ای، 
تمام اطالعاتی را که روی 
قیمت سهم اثر می گذارد، 
در موعد مقرر افشا کنند. 
ما به عنوان معاونت مالی 

و توسعه منابع شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی، خود 

را مقید به حفظ اين اصول 
می دانیم. وظیفه ما در اين 

خصوص جمع آوری تمامی 
اطالعاتی است که می تواند 

بار مالی و تصمیم گیری برای 
سهام داران بالفعل و بالقوه 

داشته باشد
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موفقیت در تسویه مطالبات 
و بدهی های سنواتی از بابت سود سهام 

هیئت  انتصاب  از  پس  مطالبات  وصول  خصوص  در  همتیان 
مدیره جدید شرکت در ابتدای سال 1398، گفت: »در شرکت 
مطالباتی از بابت سود سهام وجود داشت که به دالیل مختلف 
ایجاد کمیته  ما  اقدام  اولین  بود.  از سنوات قبل وصول نشده 
وصول مطالبات بود و توانستیم این مطالبات معوق را وصول 
اختیار معاونت محترم سرمایه گذاری  و توسعه در  کنیم و در 
راستای انجام سرمایه گذاری های جدید بگذاریم. در حال حاضر 
نه تنها مطالبات سنواتی از بابت طلب سود سهام نداریم، بلکه 
در برخی از موارد سود سهام شرکت های سرمایه پذیر را زودتر 

از موعد از آن ها دریافت کردیم.«
او رقم سود سهام پرداختی معوق ذکرشده در صورت وضعیت 
مالی شرکت را در سنوات گذشته مبلغ قابل توجهی خواند و 
یا  سه  مدت  به  شرکت،  عمده  سهام داران  از  »بسیاری  افزود: 
پایان  بودند. در  نکرده  را دریافت  چهار سال سود سهام خود 
تمام  پرداخت  به  موفق   )1398 خرداد   31( گذشته  سال 
بدهی های شرکت بابت سود سهام داران عمده شدیم و در حال 
تنها  ندارد.  وجود  مالی شرکت  در صورت  معوقی  حاضر سود 
مبلغی که در حساب های شرکت به عنوان سود سهام پرداختی 
تاکنون  دلیل  هر  به  که  است  سهام دارانی  به  مربوط  هست، 
به  بنا  یا  نکرده اند،  مراجعه  سهام  سود  دریافت  برای  بانک  به 
پرداخت سود سهام  اعالم شرکت سپرده گذاری  مانند  دالیلی 
پرداخت  آن ها  به  سودی  نمی توانیم  ما  و  شده  مسدود  آن ها 
کنیم. هر کدام از سهام داران که تاکنون سود خود را دریافت 
نکرده اند، می توانند با مراجعه به بانک صادرات ایران سود خود 

را دریافت کنند.«

پیش به سوی انضباط مالی
معاون مالی و توسعه منابع گروه سرمایه گذاری خوارزمی یکی 
از اصلی ترین برنامه های آتی این گروه سرمایه گذاری را انضباط 
مالی خواند و آن را از خطوط قرمز شرکت های خوش نام مانند 
خوارزمی برشمرد. او در این خصوص گفت: »ما می خواهیم به 
اتفاقاتی که  تمام  بدهیم که  را  اطمینان  این  سهام داران خود 
در این شرکت رخ می دهد، بر اساس یک روال منطقی در یک 
زمان منطقی و با یک برخورد حرفه ای صورت می پذیرد. طبعاً 
برخی از اصول انضباط مالی که مدون کرده ایم )با هماهنگی 
معاونت محترم شرکت ها و مجامع(، شرکت های فرعی را در بر 
گرفتن  نظر  در  کشور،  آمره  قوانین  رعایت  لذا  گرفت.  خواهد 
صرفه و صالح گروه و گزارشگری به موقع سه نکته ای است که 

شرکت های زیرمجموعه باید آن را در نظر بگیرند.«

همکاری معاونت ها در جهت رفع مشکالت گروه
همتیان از تالش شرکت برای رفع مشکالت، یافتن منطقی ترین 
تعارضات و مشکالت  برای حل  تجارب مفید  انتقال  و  راه حل 
شرکت های زیرمجموعه نظیر مشکالت مالی، مشکالت شرکت ها 
در ارتباط با نهادها و سازمان های مختلف با همکاری معاونت ها 
و مدیران مستقیم شرکت، خصوصاً معاونت حقوقی خبر داد و 
گفت: »نقطه قوت بسیار تأثیرگذار که در شرکت وجود دارد و 
به نظر من باید در همه شرکت ها وجود داشته باشد، هماهنگی 

در  است.  خوارزمی  مستقل  مدیریت های  و  معاونت ها  بین 
درخصوص  مدیران  و  معاونین  هماهنگی  با  متعدد  جلسات 
پیش بینی اتفاقات پیش  رو و اقدامات جبرانی و اصالحی برای 

حوادث گذشته هم اندیشی صورت می گیرد. 
این  می گویم  ام،  ای  حرفه  وتجارب  سوابق  به  توجه  با  بنده 
و  است  سرآمد  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  در  ویژگی 
هیئت  محترم  اعضای  انسجام  از  نشئت گرفته  هم بستگی  این 
مدیره و مخصوصاً شخص مدیرعامل محترم با معاونین خود و 
هم چنین روحیات بزرگوارانه همکاران در کمک به یکدیگر در 

تصمیم گیری هاست.«

پاسخ گویی وظیفه ماست
او از تالش این شرکت در جهت خدمت رسانی بهتر به سهام داران 
خبر داد و تعداد سهام داران این شرکت را عددی در حدود 260 
هزار نفر شخص حقیقی و حقوقی عنوان کرد و گفت: »ما خود 
را موظف به پاسخ گویی به سهام داران محترم شرکت می دانیم. 
واقعی یک شرکت  معنای  به  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
سهامی عام است و سهام این شرکت بیش از 50 درصد شناور 
ایران  سرمایه گذاری  شرکت های  میان  در  ویژگی  این  است. 
بی نظیر است؛ به طوری که نمی توان شرکتی را با این مشخصات 
در بین شرکت های ایرانی یافت. البته تعداد باالی سهام داران 
اخبار  انتشار  رغم  به  می شود  باعث  خرد  سهام داران  خصوصاً 
مربوط به شرکت از طریق سامانه، با پیچیدن شایعه ای کوچک 
بگیرند.  قرار  تأثیر  تحت  سهام داران  سریعاً  سرمایه ،  بازار  در 
با  برگزاری مجمع  تعداد سهام دار در صورت  این  لذا مدیریت 
حضور تمامی این عزیزان و پاسخ گویی به آن ها به نحوی که 
البته  ایجاد نشود، کار بسیار سختی است.  هیچ گونه دلخوری 
که تالش اصلی ما همواره در راستای تحقق رضایت سهام داران 
راستا  همین  در  آن هاست.  سؤاالت  به  پاسخ گویی  و  محترم 
سهام داران  رضایت  میزان  سنجش  جهت  در  سامانه ای  اخیراً 
این  در  را  خود  بهبود  قابل  نقاط  تا  است  راه اندازای  حال  در 
فرایند شناسایی و اصالح کنیم. البته باید گفت برنامه داریم در 
ضمن افشای اطالعات با اهمیت از طریق سامانه کدال، افشای 
برای  شرکت  سایت  طریق  از  ساده تر  زبان  به  مزبور  اطالعات 

تمامی سهام داران انجام شود.«

افزایش رضایت شغلی و تالش
 برای حفظ نیروهای انسانی حرفه ای

همتیان ضمن تقدیر از نیروی انسانی شرکت و حرفه ای خطاب 
کردن آنان و ارزشمند دانستن فعالیت های انجام شده از سوی 
یا  گرفته  قرار  بهبود  مسیر  در  شرکت  »اگر  گفت:  گروه  این 
اقدامات درست و به جای تیم نیروی  به دلیل  می گیرد، تماماً 
این همکاران  از دغدغه های ما نگه داشت  انسانی ماست. یکی 
اقدام ما در جهت پوشش بیمه تکمیلی  اولین  حرفه ای است. 
برای همکاران بود. در بحث کمک های معیشتی نیز نظام نامه 
در  نظام نامه  این  در  تصویب شد.  و  تدوین   دستمزد  و  حقوق 
انسانی  نیروی  خدمات  جبران  و  نگه داشت  جذب،  خصوص 
شغلی  رضایت  بر  آن  آثار  که  شده  اتخاذ  درستی  تصمیمات 
خواهد  ادامه  کماکان  روند  این  و  است  مشهود  همکاران 

یافت.«
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مدیر واحد اداری و پشتیبانی مجموعه خوارزمی، یزدان کرمی 
سرمایه گذاری  گروه  به  پیش  سال  یک  حدود  از  که  است 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی  او  پیوسته است.  خوارزمی 
دانشگاه های  از  صنایع  مهندسی  ارشد  کارشناسی  اقتصاد، 
دولتی و دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی در دانشگاه آزاد 
اسالمی است. 17 سال سابقه کاری او در واحد منابع انسانی 
شرکت های بزرگ نفتی و صنعتی سپری شده و تخصص اصلی 

ایشان در قسمت سیستم های مربوط به این بخش است. 
او در خصوص ادغام معاونت مالی و اداری و وظایف محول شده 
به واحدی که مدیریتش برعهده اوست، پس از تغییر ساختاری 
که در مجموعه صورت گرفت، به »وخارزم« گفت: »واحد اداری 
و  سیستم ها  واحد  تخصصی،  حوزه های  بر  عالوه   پشتیبانی  و 
روش ها را نیز در بر می گیرد. در واقع ما در ترسیم، تدوین و 
تهیه آیین نامه ها، روش ها، دستورالعمل ها و فرایندهای داخلی 
شرکت نیز مسئولیت و مشارکت داریم و این وظیفه نیز پس از 

تغییراتی که صورت گرفت، بر عهده ما گذاشته شد.« 

ورود به بحث های نوین مدیریتی و فرایندی
کرمی درباره وظایف این واحد در حوزه منابع انسانی گفت: »در 
حوزه منابع انسانی وظایف ما در چند بخش جذب، به کارگیری، 
آموزش و توسعه، نگه داشت و جبران خدمات تعریف می شود. 
و  ترابری  و  خدمات  کارگزینی،  بخش های  گفت  باید  البته 
پشتیبانی  و  اداری  واحد  زیرمجموعه  نیز  شرکت  انتظامات 
و  اداری  بخش  در  ما  واحد  فعالیت های  عمده  اما  هستند، 
و  آموزش  نیرو،  نگه داشت  و  جذب  بخش  سه  به  پشتیبانی 

توسعه و جبران خدمات و نگه داشت کارکنان متمرکز است.«
انسانی،  اداری و پشتیبانی در نظر دارد در حوزه منابع  واحد 
نظامی را برای ارزیابی عملکرد کارکنان در قالب تعاریفی که 

صورت گرفته و هم چنین مواردی که در حوزه جبران خدمات 
برای کارمندان در نظر گرفته شده، راه اندازی کند. کرمی در 
این خصوص گفت: »ما به بحث های نوین مدیریتی و فرایندی 
به  انسانی  را در حوزه منابع  این مباحث  و  هم ورود کرده ایم 

کار گرفته ایم.«

فرهنگ سازمانی متمرکز بر اهمیت نیروی انسانی
سرمایه گذاری  شرکت  پشتیبانی  و  اداری  مدیر  گفته  به 
این  توضیح  در  او  است.  نیرومحور  شرکت  این  خوارزمی، 
ویژگی  می گوید: »سرمایه های اصلی گروه ما نیروهای انسانی 
اصلی  فعالیت های  که  هستند  آن ها  واقع  در  و  هستند  ما 
شرکت را پیش می برند و این موضوع به هیچ عنوان در حد 
به  هستند،  شاغل  مجموعه  این  در  که  افرادی  نیست.  شعار 
لحاظ تحصیالت، فرهنگ سازمانی و نگاهی که به مراجعین، 
تا جایی  متفاوت هستند؛  دارند،  و همکاران خود  به سازمان 
نیروها  به کارگیری،  و  گزینش  بخش  در  می رسد  نظر  به  که 
افرادی که به لحاظ دانش و معیارهای  دست چین شده اند و 
جهت  همین  به  شده اند.  جذب  هستند،  سرآمد  شخصیتی 
این گروه )شرکت(  فرهنگ سازمانی  است که می توان گفت 
تفاوت  این  بنده  و  است  متفاوت  مشابه  شرکت های  سایر  با 
حس  به خوبی  مجموعه  این  در  فعالیتم  اول  روزهای  از  را 
یکدیگر  با  همکاران  تعامالت  نوع  و  سازمانی  فرهنگ  کردم. 
در این گروه را به نوعی سرآمد می دانم و این نوع تعامالت و 
روابط همکاران در گروه ما می تواند الگویی برای سایرین قرار 
گیرد. اگر به صورت سلسله مراتبی به این مسئله نگاه کنیم، 
مقامات  و  مدیران  بین  مناسب  تعامالت  این  دید  خواهیم 
باالتر مجموعه تا سطوح پایین شرکت وجود دارد. می بایست 

مراقبت شود تا این فرهنگ پایدار بماند.«

منابع انسانی، مهم ترين سرمايه هاست
مدير اداری و پشتيبانی:
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يزدان کرمی؛ مدير اداری و 
پشتیبانی مجموعه خوارزمی: 

سرمايه های اصلی گروه ما 
نیروهای انسانی ما هستند 
و در واقع آن ها هستند که 
فعالیت های اصلی شرکت 

را پیش می برند و اين 
موضوع به هیچ عنوان در 
حد شعار نیست. افرادی 

که در اين مجموعه شاغل 
هستند، به لحاظ تحصیالت، 

فرهنگ سازمانی و نگاهی 
که به مراجعین، به سازمان 

و همکاران خود دارند، 
متفاوت هستند؛ تا جايی که 

به نظر می رسد در بخش 
گزينش و به کارگیری، 

نیروها دست چین شده اند و 
افرادی که به لحاظ دانش و 
معیارهای شخصیتی سرآمد 

هستند، جذب شده اند

ایجاد داشبورد مدیریت با همکاری 
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

اهداف تعیین شده برای واحد اداری و پشتیبانی در حوزه منابع 
اداری و کارگزینی، پشتیبانی که شامل  بر حوزه های  انسانی، 
انتظامات است، فرایندهای سیستمی و در  خدمات، ترابری و 
واقع اجرای آیین نامه ها در سازمان، به روزرسانی و تولید فرم های 
جدیدی که کارها را به صورت سیستمی پیش ببرد و هم چنین 
در  کرمی  یزدان  است.  متمرکز  فرایندها  مدیریت  نظام  ایجاد 
خصوص مدیریت فرایند ها توضیحی ارائه داد و گفت: »مدیریت 
فرایندها در واقع ایجاد نقشه فرایندی برای تمامی فرایند های 
کاری و تبدیل آن ها در بستر IT به یک سری اطالعات مکانیزه 
است. درنهایت از طریق این عمل به اطالعات عددی و رقمی 
در خصوص فرایندهای کاری صورت گرفته در شرکت خواهیم 
رسید. این اطالعات در بستر IT به نمودارهایی تبدیل خواهد 

شد که در واقع نقش داشبورد مدیریت را ایفا می کنند.«
امور اداری و پشتیبانی دارای 17 کارمند است که در بخش های 
حضور  ترابری  و  خدمات  پشتیبانی،  انسانی،  منابع  مختلف 
دارند. سیاست این واحد در جذب و به کارگیری نیروها مطابق 
دستورالعملی است که برای این کار تدوین شده است. سیاست 
کلی این بخش مبتنی بر جذب افراد کارآمد برای شرکت است. 
وجود  نیروها  استخدام  برای  نیز  رفتاری  فیلترهای  هم چنین 
ایجاد  این واحد درصدد  بدان توجه ویژه ای می شود.  دارد که 
بستر  بر  افراد شاغل در شرکت  رزومه  از  اطالعاتی  بانک  یک 

IT است. 

اصالحات در شیوه کارمندیابی
جذب  در  صورت گرفته  اصالحات  خصوص  در  کرمی  یزدان 
متقاضیان با توجه به اهداف پیش  رو گفت: »در فرم استخدام 
با  متناسب  اصالحاتی  شرکت،  در  شغل  تصدی  متقاضیان 
سیستم کارمندیابی صورت گرفته. هم چنین در مصاحبه هایی 
که با متقاضیان انجام می شود نیز تغییراتی ایجاد کرده ایم که 
بحث های تخصصی و عمومی را در این مصاحبه ها گنجانده ایم. 
تمامی این اطالعات را تبدیل به بانک اطالعاتی کرده ایم که هر 
زمان که نیاز بود، در اختیار همکاران یا مدیران ارشد مجموعه 
قرار گیرد. در طول این مدت نیز تعدادی همکار جدید به ما 

پیوسته اند.«
»نیازسنجی«، »اجرا« و »اثربخشی« از موارد مورد توجه در 
بحث آموزش کارکنان است که به طور جدی از سوی واحد 
اداری و پشتیبانی دنبال می شود و تالش شده این سه مبحث 

شود.  تدریس  و  تدوین  آموزش  دستورالعمل  و  آیین نامه  در 
البته با توجه به شیوع ویروس کرونا برگزاری این دوره ها از 
خورده  مشکل  به  آن ها  اهمیت  علی رغم  گذشته  سال  بهمن 

است. 
مدیر این واحد در خصوص اقدامات صورت گرفته درباره مبحث 
با هدف تأمین  »نیازسنجی« گفت: »شناسنامه  پست و شغل 
نیازهای همکاران بر اساس مدل شایستگی تدوین شده است 
که در این شناسنامه افراد بر اساس توانمندی ها و مهارت های 
خود، تعیین سطح شده اند تا بدین صورت ضمن مشخص شدن 
نقاط قابل بهبود هر کارمند، درصدد برگزاری  دوره های مورد 
نیاز برای افراد برآییم. اما از آن جایی که مقصد ویروس کرونا 
درست هر جایی است که افراد تجمع می کنند، برگزاری  این 
دوره ها را متوقف کردیم. اما دوره های دیگری در بین همکاران 
نهایی  بر  عالوه  دوره ها  این  برگزاری  از  ما  هدف  شد.  برگزار 
حوزه های  در  مناسبی  دوره های  آموزش،  دستورالعمل  کردن 
مختلف مانند بخش تشریفات و انتظامات و یک سری دوره های 
کرونا  شیوع  امیدواریم  است.  همکاران  سایر  برای  تخصصی 
البته  گیریم.  سر  از  را  دوره  برگزاری  تا  شود  متوقف  زودتر 
برابر کرونا را برای همکاران  دوره های مخصوص محافظت در 

بخش نظافت تدوین کردیم.«

جبران خدمات
آیین نامه استخدامی و جبران خدمات که مورد تصویب هیئت 
مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی قرار گرفته است، 
از جمله فعالیت های واحد اداری و پشتیبانی در زمینه جبران 
به  همکاران  خدمات  جبران  نظام  در  است.  کارکنان  خدمات 
توجه  آن ها  خانواده  حتی  و  روحیات  مادی،  رفاهی،  نیازهای 

شده است. 
گفت: »سعی  این خصوص  در  پشتیبانی  و  اداری  واحد  مدیر 
باشد  همکاران  نیازهای  تمامی  شامل  آیین نامه  این  کرده ایم 
و فقط بعد مادی و مالی در نظر گرفته نشده باشد. هم چنین 
در تالشیم تا نظام حقوق و دستمزد عملکرد محور را طراحی 
و تدوین کنیم تا از این طریق بتوانیم عدالت سازمانی را اجرا 
کنیم. عالوه بر این، همکاران را با پوشش های بهتری در حوزه 
بیمه تکمیلی، بیمه عمر و حوادث گروهی و مسئولیت مدنی 
باشند.  نداشته  را  مسائل  این  دغدغه  همکاران  تا  دادیم  قرار 
تمامی تالش ما این است که به نیازهای همکاران توجه کنیم، 
دغدغه های همکاران را کاهش دهیم و در جهت رفع نیازهای 

شغلی همکاران قدم برداریم.« 
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اقدامات راه گشا در حوزه اداری و پرسنلی 
و  اداری  حوزه  در  پشتیبانی،  و  اداری  امور  اقدامات  جمله  از 
پرسنلی می توان به پاالیش و مرتب کردن پرونده های پرسنلی، 
اطالعات  بانک  در   IT بر  مبتنی  الکترونیکی  فایل های  ایجاد 
هنگام  همکاران  ارزیابی  کاغذی،  اطالعات  کاهش  پرسنل، 
تمدید قرارداد همکاران، ایجاد دبیرخانه مرکزی برای متمرکز 

کردن و سامان دهی نامه ها و مراسالت اداری اشاره کرد.
در  فضای محیطی مجموعه  به  توجه  روزانه،  انجام خریدهای 
چیدمان  در  تغییراتی  ایجاد  همکاران،  روحیه  افزایش  جهت 
شرکت برای ایجاد فضای مناسب کاری از جمله اقدامات این 

واحد در زمینه پشتیبانی است. 
یزدان  از مدیریت  تأسیسات در طول یک  سالی که  در حوزه 
اقدامات مناسبی  اداری و پشتیبانی می گذرد،  بر واحد  کرمی 
اقدامات اصالحی در جهت حفظ  نیز  در جهت صرفه جویی و 

تأسیسات فیزیکی ساختمان صورت گرفته است.
 

مبارزه با کرونا
مدیریت این واحد در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای 
جلوگیری از شیوع کرونا در مجموعه، ضمن قدردانی از تالش 
و زحمات همکاران واحد پشتیبانی و خدمات گفت: »عالوه بر 
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی سطوح، تابلوی 
توصیه های  آن  طریق  از  که  شد  نصب  مجموعه  در  اعالناتی 
برای  کرونا  به  ابتال  از  جلوگیری  جهت  در  مناسب  بهداشتی 
جانب  از  را  توصیه ها  این  که  می شد،  اطالع رسانی  همکاران 
منابع معتبر بهداشتی و پزشکی دریافت می کردیم. هم چنین 
مراقبت از سالمت همکاران به طرق مختلف از جمله تب سنجی 
و انجام تست های پزشکی به طور مرتب صورت می گرفت. از 
جمله اقدامات دیگر در زمینه مبارزه با کرونا می توان دورکار 

کردن بخشی از همکاران را مثال زد.«

فعالیت های مهم در حوزه سیستم ها و روش ها
اخیر  سال  یک  طول  در  واحد  این  در  که  را  فعالیت هایی  او 
در حوزه سیستم ها و روش ها صورت گرفته، برشمرد و گفت: 
»در طول این مدت شش آیین نامه و 22 دستورالعمل تدوین 
شده است. بیش از 15 فرم جدید با هدف تسهیل فرایندسازی 
این  است.  شده  جاری  شرکت  در  مجوزها  مستندات  ثبت  و 
فعالیت های  تسهیل بخش  و  راه گشا  می  توانند  مطمئناً  فرم ها 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیریت  همکاری  با  باشند.  ما 

در  را  مناسب  قابلیت های  با  جدید  اداری  مکاتبات  سیستم 
مناسب،  کار  ایجاد گردش  باعث  که  راه اندازی کردیم  شرکت 
صرفه جویی در زمان ارسال نامه ها در گروه خوارزمی و کاهش 

کاغذبازی ها تا حد ممکن شد.« 
اقدامات مهم در حوزه  ادامه توضیح داد: »از جمله  کرمی در 
شغلی«  رضایت  »نظرسنجی  به  می توان  روش ها  و  سیستم ها 
و  تعهد  انگیزه،  مباحث  نظرسنجی  این  طی  کرد.  اشاره 
رضایتمندی کارکنان در نیمه اول سال جاری مورد بررسی قرار 
گرفت و نتایج آن با بررسی دقیق آماری و تحلیل مورد استفاده 
همکاران،  نظرات  از  بهره گیری  با  بتوان  تا  گرفت  خواهد  قرار 

اقداماتی در جهت بهبود فعالیت ها تدبیر کرد.«

جانشین پروری
»ارزیابی  گفت:  واحد  این  آینده  اقدامات  در خصوص  کرمی   
عملکرد از جمله مباحث مدیریتی و منابع انسانی است. نتایج 
حاصل از این ارزیابی می تواند در حوزه هایی مثل جبران خدمات 
و سنجش کارکنان و ارتقا مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین 
برگزاری دوره های خاص توسعه رهبری را نیز به صورت جدی 
دنبال می کنیم و درصدد اجرای آن هستیم. حتی اگر کرونا به 
ما اجازه برگزاری دوره های حضوری را ندهد، این دوره ها را به 
مکانیسم  می کنیم  سعی  کرد.  خواهیم  برگزار  آن الین  صورت 
جانشین پروری را در شرکت ایجاد کنیم. ضرورت این مسئله با 
توجه به وجود شرکت های فرعی متعدد گروه خوارزمی و لزوم 
برای سازمان،  بعد  و  برای جامعه  ابتدا  کارآمد  تربیت مدیران 
بیشتر نمایان می شود. ایجاد زیرساخت برای نظام پیشنهادات 
نهایی سازی  این،  بر  عالوه  داریم.  خود  آتی  برنامه های  در  را 
شناسنامه پست و شغل، ابالغ شرح وظایف کارکنان، ایجاد یک 
بستر مناسب برای تعامالت همکاران، توجه به ایمنی همکاران، 
برگزاری دوره ای نظرسنجی ها، ارزیابی شایستگی ها، ایجاد نظام 
عادالنه پرداخت حقوق و دستمزد، سامان دهی در حوزه اداری 
آیین نامه  تنظیم  فرایندها،  مدیریت  نظام  ایجاد  پشتیبانی،  و 
سطح  در  جدید  اطالعاتی  بانک  ایجاد  جدید،  دستورالعمل  و 
ما گنجانده شده  کار  آتی  برنامه  در  و جانشین پروری  شرکت 
است. در تمامی این اقدامات هدف ما این است که خوارزمی 

الگوی مناسبی برای سایر شرکت ها باشد.«
او در پایان از حمایت های مدیرعامل محترم و معاونین شرکت 
و سایر همکاران در جهت پیشبرد بهتر فعالیت ها قدردانی به 

عمل آورد. 
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و  اداری  مدیریت  بر  عالوه  منابع  توسعه  و  مالی  معاونت 
مدیریت  این  هست.  نیز  مالی  مدیریت  شامل  پشتیبانی، 
البته به گفته مدیریت آن،  شامل شش نفر پرسنل است که 
به  نیز  فرعی  شرکت های  مالی  امور  بخش  کارکنان  تمامی 
بر  واحد  این  مدیریت  می شوند.  محسوب  آن ها  همکار  نوعی 
عهده علیرضا شکوهی است. او با 28 سال سابقه سازمانی در 
به  دعوت  غیربورسی،  و  بورسی  مختلف شرکت های  رده های 
کار شد و در آخرین روز شهریورماه سال جاری به مجموعه 

خوارزمی پیوست. 

حسابداری به عنوان یک سیستم اطالعاتی
با برشمردن  امور مالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  مدیر 
را  حسابداری  »عموماً  گفت:  مدیریت  این  وظایف  و  اهداف 
مالی  آثار  ثبت  و  اندازه گیری  شناسایی،  فرایند  عنوان  تحت 
و فعالیت های تجاری هر واحد اقتصادی که حاصل آن تهیه 
تعریف  است،  مفهوم  اطالعات  قالب  در  آثار  این  گزارش 

دیگر  زوایای  از  می توان  که  است  این  واقعیت  اما  می کنند. 
حسابداری  می دهم  ترجیح  بنده  نگریست.  حرفه  این  به  نیز 
کنار  در  بگیرم.  نظر  در  اطالعاتی  سیستم  یک  عنوان  به  را 
این که حسابداری، هنر، زبان تجارت و ابزار پاسخ گویی )اولین 
حسابداری  اطالعاتی  سیستم  هست.  هم  حسابداری(  وظیفه 
داده هایی  از  دیگر،  اطالعاتی  سیستم های  از  بسیاری  مانند 
می گیرد  داده ها صورت  این  روی  پردازشی  می شود،  تشکیل 
فعالیت های  در  ما  ورودی  دارد.  و خروجی  نتایج  درنهایت  و 
در  اقتصادی  رویداد  هر  هستند.  مالی  داده های  اقتصادی، 
حسابداری برای ما به عنوان داده حساب می شود. کاری که 
انجام  داده ها  پردازش  هنگام  حسابداری  و  مالی  امور  در  ما 
می دهیم، همان سرخط های ابتدای صحبت، یعنی شناسایی، 
نتایجی  فرایندی،  چنین  از  درنهایت  است.  و...  اندازه گیری 
طیف  برای  و  باشد  کیفی  باید  حتماً  که  می شود  حاصل 

گسترده ای از استفاده کنندگان از گزارش قابل فهم باشد.«
گزارش های  دسته  دو  به  مالی  امور  خروجی  این  نتایج 

حسابداری؛ زبان تجارت و ابزار پاسخگويی است
مدير مالی:



علیرضا شکوهی؛ مدير امور 
مالی شرکت سرمايه گذاری 

خوارزمی: در يک سال و 
نیم گذشته تالش زيادی 

صورت گرفت تا تسهیالت 
مالی گران قیمت تسويه يا 

با تسهیالت مالی مناسب تر 
جايگزين شود. در حال 

حاضر با افتخار می گويیم 
که هیچ يک از شرکت های 

گروه خوارزمی بدهی معوق 
بانکی در نظام بانکی ندارند 

و حد های اعتباری خوبی 
از بانک های مختلف برای 
سرمايه گذاری های جديد 
در شرکت های فرعی اخذ 
شده است، که به محض 

اعالم معاونت های محترم 
شرکت ها و مجامع و 

سرمايه گذاری ها و توسعه در 
اختیار آنان قرار خواهد گرفت

گزارش های  می شوند.  تقسیم  برون سازمانی  و  درون سازمانی 
مجموعه  مدیریت  به  که  است  نتایجی  شامل  درون سازمانی 
داده می شود و به او در برنامه ریزی، کنترل عملیات و ارزیابی 
حسابداری(  وظیفه  )دومین  پیش بینی کنندگی  و  عملکرد 
کمک می کند. مخاطب گزارش های برون سازمانی شامل طیف 
دیگری از استفاده کنندگان اطالعات از جمله سرمایه گذاران، 
مانند  ناظر  نهاد  بیمه،  و  مالیات  مانند سازمان  ادارات دولتی 
مالی  سازمان  از  که  است  و...  بهادار  اوراق  بورس  سازمان 
تغییرات  صورت  عملکرد،  نتایج  مالی،  وضعیت  می خواهد 

حقوق مالکانه و گردش وجوه نقد شرکت را گزارش کند. 
تا در صورتی  باشد  این چابکی وجود داشته  بایستی همیشه 
طبقه بندی  بااهمیت  اطالعات  زمره  در  که  افتاد  اتفاقی  که 
سرمایه  بازار  به  کدال  سامانه  طریق  از  بالفاصله  می شد، 

اطالع رسانی شود.

همراهی چندجانبه با مدیریت
افزود: »وظایف مدیریت مالی در چهارچوب وظایف  شکوهی 
مدیریت ارشد هر سازمان تعیین می شود. مدیریت هر سازمان 
دو وظیفه کلی به عهده دارد. یکی از آن ها »وظیفه اقتصادی« 
وظیفه  اقتصادی،  حوزه  در  است.  اداری«  »وظیفه  دیگری  و 
مدیریت ارشد بررسی منابع محدود موجود و استفاده بهینه 
سهام داران(  ثروت  )حداکثررسانی  احسن  نحو  به  آن ها  از 
ارشد  مدیریت  به  وظیفه  این  انجام  در  مالی  مدیریت  است. 
شرکت  جمله  از  عام  سهامی  شرکت های  در  می کند.  کمک 
وسیعی  طیف  میان  سهام  صاحبان  خوارزمی،  سرمایه گذاری 
مدیریت  یافته اند.  گسترش  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  از 
امین  و  مباشر  یک  عنوان  به  بورسی  اقتصادی  بنگاه های  در 
عهده  بر  را  منابع  صحیح  پاسخ گویی  و  حساب دهی  وظیفه 
دارد. در این جا امور مالی دخالت می کند و به مدیریت ارشد 
طبق  و  به خوبی  را  خود  مباشرت  وظیفه  تا  می کند  کمک 
استانداردهای گزارشگری جلو ببرد. مدیریت ارشد در این جا 
یک وظیفه اداری دیگر نیز دارد که از همان وظیفه اقتصادی 
نشئت می گیرد و به پیش بینی کنندگی اطالعات مالی شامل 
مربوط  شرکت  عملیات  کنترل  و   سازمان دهی  برنامه ریزی، 
با  واقعی  فعالیت های  عملکرد  مقایسه  و  )بررسی  می شود 
برنامه  با  حاصل  انحرافات  شناسایی  تدوین شده(.  برنامه های 
اولیه و نهایتاً خروجی آن، ارائه راه کارهایی است که مدیریت 

ارشد به این اهداف پیش بینی شده برسد.«

انضباط مالی در منابع و مصارف

به گفته شکوهی، یکی از وظایف امور مالی در گروه سرمایه گذاری 
تأمین  شامل  است،  شرکت  در  مالی  انضباط  ایجاد  خوارزمی 
به موقع و مناسب منابع مالی الزم در جهت سرمایه گذاری های 
افزایش سرمایه های مختلف شرکت های  در  و مشارکت  جدید 
سرمایه پذیر از طریق وصول به موقع مطالبات، سایر منابع قابل 
دریافت و در صورت لزوم دریافت تسهیالت مالی مناسب. به عالوه 
طی عملیات جاری نیز امور مالی وظایفی به عهده دارد، از جمله 
تعهدات پرداخت به تأمین کنندگان تسهیالت مالی )بانک ها( در 
موعد مقرر، پرداخت سود مصوب مجمع عادی ساالنه و تعهدات 
هزینه های  جمله  از  روزانه  خدمات  ارائه کنندگان  به  پرداخت 
مصارف  و  منابع  مدیریت  نهایتاً  و  شرکت،  عملیاتی  و  جاری 
به نحوی که همواره وضعیت نقدینگی شرکت قابلیت انعطاف 
الزم در جهت پاسخ گویی به تصمیمات مدیریت را داشته باشد. 
شرکت خوارزمی به عنوان یک شرکت مادر در راستای حمایت 
از شرکت های فرعی در صورت لزوم و هنگام درخواست آن ها، 

مشکالت نقدینگی آن ها را مرتفع می کند.

خوش نامی در بین بانک ها
زیادی  تالش  گذشته  نیم  و  سال  یک  »در  گفت:  شکوهی 
با  یا  تسویه  گران قیمت  مالی  تسهیالت  تا  گرفت  صورت 
با  حاضر  حال  در  شود.  جایگزین  مناسب تر  مالی  تسهیالت 
خوارزمی  گروه  شرکت های  از  هیچ یک  که  می گوییم  افتخار 
اعتباری  بانکی ندارند و حد های  بانکی در نظام  بدهی معوق 
جدید  سرمایه گذاری های  برای  مختلف  بانک های  از  خوبی 
اعالم  محض  به  که  است،  شده  اخذ  فرعی  شرکت های  در 
و  سرمایه گذاری ها  و  مجامع  و  شرکت ها  محترم  معاونت های 

توسعه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.«

شفافیت اطالعات مالی 
افشای  به  می توان  مدیریت  این  مهم  فعالیت های  دیگر  از 
اساس  بر  روتین  منظم  گزارش های  ارائه  جمله  از  اطالعات 
قوانین موضوعه سازمان بورس اوراق بهادار اشاره کرد. هم چنین 
اثرات کوچک ترین  نتیجه و گزارش  این مدیریت وظیفه دارد 
اقدام یا فعالیتی را که در وضعیت مالی شرکت بااهمیت است، 

بالفاصله از طریق سیستم کدال به اطالع عموم برساند. 

 کیفیت گزارشگری مالی
اجرای  راستای  »در  گفت:  ادامه  در  خوارزمی  مالی  مدیر 
امور  مهم  اهداف  از  یکی  که  مالی  گزارشگری  استانداردهای 
مالی است، تولید اطالعات مالی مفید یعنی اطالعات ارزشمند 
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استفاده کنندگان  عموم  تصمیم گیری  برای  استفاده  قابل  و 
اطالعات در بازار سرمایه است. ویژگی مربوط بودن اطالعات 
اطالعات  این  مطالعه  با  مخاطب  که  است  معنی  بدین  مالی 
ضمن دریافت بازخورد درست، بتواند تصویر شفافی از آینده 
داشته و اساس تصمیم گیری قرار دهد. ویژگی قابل اتکا بودن 
اطالعات مالی به این معنی است که اطالعات به طور کامل و 
با صداقت جمع آ وری شده باشد. اگر اطالعاتی شامل این دو 

ویژگی نباشد، اثربخشی الزم را نخواهد داشت.«
گزارش ها  این  بایستی  مفید  گزارش های  تهیه  برای  واقع  در 
واجد دو خصوصیت کیفی یعنی مربوط بودن و قابل اتکا بودن 
مخدوش  مالی  اطالعات  کیفیت  صورت  این  غیر  در  باشد؛ 
مقایسه  قابل  مفید،  گزارش  یک  ویژگی های  از  شد.  خواهد 

بودن اطالعات مالی و قابل فهم بودن آن است. 

ارتقای کیفیت گزارش دهی شرکت های فرعی
شکوهی خاطرنشان کرد: »به دلیل این که این واحد تهیه کننده 
صورت های مالی تلفیقی گروه است، به نوعی وظیفه بازنگری 

و ارتقای کیفیت گزارش های برون سازمانی شرکت های فرعی 
را  مجامع  و  شرکت ها  محترم  معاونت  نزدیک  هماهنگی  با 
بررسی  زمانی مشخص  فواصل  باید طی  و  دارد  عهده  بر  نیز 
مطابق  فرعی  در شرکت های  گزارشگری  کیفیت  آیا  که  کند 
را  این وظیفه  ما  یا خیر.  اصلی پیش می رود  رویه شرکت  با 
تاکنون  و  می دهیم  انجام  شرکت ها  امور  معاونت  همکاری  با 
د  وره های  در  امیدواریم  بوده ایم.  زیادی  پیشرفت های  شاهد 
کیفیت  ارتقای  خصوص  در  را  خود  نقش  بتوانیم  آتی  مالی 

گزارش دهی شرکت های فرعی بهبود بخشیم.«

ارتقای کیفیت گزارش حسابرس
 مستقل و بازرس قانونی

اطالعات  ارتقای شفافیت  معیارهای  از  »یکی  شکوهی گفت: 
مستقل  حسابرس  گزارش  کیفیت  بورسی،  ناشران  مالی 
است.  مذکور  گزارش  در  بند  وجود  عدم  و  قانونی  بازرس  و 
خوش بختانه در سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399 نسبت 
به سال قبل حجم و تعداد بندهای گزارش حسابرس مستقل 
نکات  کردیم  برنامه ریزی  و  یافت  کاهش  قانونی  بازرس  و 
)در  خوارزمی  گروه  تلفیق  حسابرسی  گزارش  در  مطرح شده 
شرکت اصلی بند گزارش نداریم( را که مربوط به شرکت های 
فرعی است، با رفع محدودیت ها، پی گیری های مستمر و اتخاذ 
هماهنگی  با  گروه  صالح  صرفه  رعایت  با  به موقع  تصمیمات 

شرکت های مربوط به سرانجام برسانیم.«
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حفظ منافع سهام داران در حوره مالیات و بیمه
اقدامات  با بیمه و مالیات  افزود: »در حوزه مسائل مرتبط  او 
مؤثری از سوی همکاران بنده صورت گرفته است و می توان 
امانت داری، حقوق سهام داران محترم  با رعایت  ادعا کرد که 

حفظ شده است.«

حضور مؤثر در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مالی
سرمایه گذاری  گروه  منابع  توسعه  و  مالی  معاون  دیدگاه   
خوارزمی از ابتدا مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری های 
مالی گروه به منظور افزایش ثروت سهام داران بوده است. در 
همین راستا دستورالعمل سازمان بورس در خصوص وظایف 
سال  دوم  نیمه  در  که  بورسی  ناشران  مالی  مقام  باالترین 
داده  قرار  تأکید  مورد  را  موضوع  این  گردید،  ابالغ  گذشته 

است.

حاکمیت شرکتی در خدمت رشد پایدار
شکوهی هدف از استقرار سیستم حاکمیت شرکتی را کمک 
اثربخشی،  کارایی،  از  حمایت  هدف  با  مشی گذاران  خط   به 
از  این قسمت  او در تشریح  ثبات مالی خواند.  پایدار و  رشد 
صحبت هایش گفت: »در واقع ما باید با رعایت استانداردهای 
به  سهام داران  حقوق  حفظ  در  گزارشگری  و  حسابداری 
قالب چهارچوب  در  و  باشیم  داشته  یکسانی  نگاه  آن ها  همه 
کنیم.  رعایت  را  ذی نفعان  سایر  حقوق  شرکتی  حاکمیت 
هم چنین باید به مخاطب خود این اطمینان را بدهیم که در 
صورت بروز رخداد تأثیرگذار در شرکت، این رخداد به صورت 
کاماًل شفاف طبق اصول حاکمیت شرکتی افشا خواهد شد.«

دست یابی  برای  تجاری  و  مالی  »بنگاه های  گفت:  ادامه  در  او 
به اهداف تعریف شده، نیاز به برنامه ریزی، سازمان دهی، اجرا و 

ارزیابی بازخورد نتایج اجرا و نهایتاً انجام اقدامات اصالحی دارد. 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز از این قاعده مستثنا نیست و 
برای نیل به اهداف تعیین شده، دارای ساختار سازمانی منسجم، 
چابک  اطالعاتی  سیستم های  و  آموزش دیده  و  مجرب  پرسنل 
فقط  اطالعاتی،  سیستم های  از  منظور  گفت  باید  البته  است. 
دست یابی به سیستم های نرم افزاری حسابداری موجود نیست، 
یک سری  به  ما  سیستم ها،  این  از  بهره مندی  ضمن  باید  بلکه 
نیاز  و دستورالعمل(  آیین نامه  )از جمله  و »روش ها«  »فرم ها« 

داریم که در حال حاضر در حال تهیه و تصویب است.
علیرضا شکوهی، مدیریت واحد مالی، در خصوص اهداف پیش 
 روی این واحد گفت: »صورت های مالی تلفیقی میان دوره ای 
حسابرسی شده و افشای آن در سامانه کدال جزو وظایف آتی 
این شرکت است که تا 15 اسفند سال جاری برای این مسئله 
حسابرسی  گزارش  اخذ  فرایند  خوش بختانه  اما  داریم.  وقت 
پایان  به  از موعد  زودتر  را  فرعی  اجمالی شرکت های  بررسی 
رسانده ایم که این اطالعات در حال حاضر از سوی حسابرسان 
از طرفی  است.  بارگزاری  فرعی در حال  و  اصلی  شرکت های 
کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  که  محدودیت هایی  علی رغم 
و  اوراق  سازمان  وسیله  به  زمان ها  تمدید مدت  و  مقرر شده 
زمان بندی مشخص شده  از  زودتر  امیدواریم  ما  بهادار،  بورس 
بتوانیم گزارش های خود را ارائه دهیم. از دیگر برنامه های آتی، 
تهیه چهارچوب فنی در جهت برآورد نتایج عملکرد سال های 
 آتی )در ردیف های درآمد و هزینه( به عنوان بودجه است که 
تهیه  و  واقعی  با عملکرد  انطباق  برای  باشد  پایه ای  ان شاءاهلل 

بازخورد و نهایتاً تصمیم گیری مدیریت.«
محترم  مدیرعامل  راهنمایی  و  حمایت ها  از  پایان  در  وی 
بهتر  پیشبرد  جهت  در  همکاران  سایر  و  شرکت  معاونین  و 

فعالیت ها قدردانی به عمل آورد. 
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  اخبار خوارزمی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی معتقد است مصوبه جدید هیئت 
به  و...  سرمایه گذاری  پاالیشی،  سهام شرکت های  واگذاری  بر  مبنی  وزیران 
بانک های صادرات ایران، ملت و تجارت در قالب رد دیون، با عنایت به افزایش 
و  بر عملکرد آن ها  اثرات مثبتی  بانک ها، می تواند  نقدشوندگی مطالبات در 

اقبال سهام داران به خرید سهام بانک های مزبور گردد.
دکتر سیدرضا موسوی توضیح داد: این مشارکت عالوه بر کاهش مشکالت 

تصدی گری بخش دولتی، زمینه ساز رونق اقتصادی را نیز فراهم می کند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در توصیف وضعیت بازار سرمایه 
در ماه های پیش رو گفت: خوش بینی به کاهش ریسک های سیستماتیک در 
عرصه های داخلی و بین المللی آثار مثبتی را برای بازار سرمایه و به خصوص 
به همراه  ایران  بانک صادرات  بانک های دارای شعب خارجی همچون  برای 
خواهد داشت، ضمن این که واگذاری سهام دولتی به بانک های مذکور عالوه بر 

تأمین بخشی از کسری بودجه دولت می تواند موجب ثبات وضعیت عرضه های 
سهام متعلق به دولت در بازار بورس گردد. بر اساس بررسی های صورت گرفته 
در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، روند بانک صادرات ایران طی سال های 
1396 تا پایان سال 1398 در اکثر شاخص های عملکردی برآوردی، افزایشی 

بوده و این بانک را در زمره بانک های موفق کشور قرار داده است.
شاخص های  برآورد  گفت:  آنالین  اقتصاد  به  ادامه  در  دانشگاه  استاد  این 
و   1398 سال  در  بانک ها  رتبه بندی  و  بورسی  بانک های  برای  عملکردی 
مقایسه آن با سال 1396 نشان می دهد رتبه بانک صادرات ایران در عمده 
شاخص ها ارتقا یافته که نشان دهنده بهبود وضعیت این بانک در بازار پولی 

کشور است.
نظر  به  بین المللی،  روابط  بهبود  به چشم انداز  عنایت  با  شرایطی  چنین  در 

می رسد بازده سهام این بانک در آینده با تداوم رشد همراه خواهد بود.

دكتر موسوی: واگذاری شركت های دولتی موجب رونق بازار سرمايه است

نمایندگان  و  مدیره  هیئت  اعضای  مجامع،  و  شرکت ها  معاون  حضور  با 
سهام داران حقوقی، مدیرعامل جدید شرکت سینا دارو معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، محمدتقی چراغی، 
مهندس مسعود  معارفه  مراسم  در  این شرکت،  مجامع  و  معاون شرکت ها 
زحمات  از  قدردانی  دارو، ضمن  سینا  شرکت  جدید  مدیرعامل  احمدزاده، 
و  خوش نام  مدیران  از  واصفی  دکتر  گفت:  شرکت  این  پیشین  مدیرعامل 
ایشان  در مدت حضور  که  به شمار می رود  داروی کشور  تالش گر صنعت 
در شرکت سینا دارو اقدامات خوب و اثرگذاری در این شرکت انجام گرفته 

است.
صنعت دارو از جمله صنایعی در کشور است که با شرکت های خارجی در 
این صنعت  می شد  پیش بینی  ظالمانه  تحریم های  افزایش  با  است.  ارتباط 
با مشکل مواجه شود، ولی خوش بختانه دکتر  نیاز مردم  تأمین  حیاتی در 
واصفی با اتکا به ظرفیت های شرکت سینا دارو توانست اثر این بحران را در 

سینا دارو مدیریت کند.
چراغی با اشاره به این که نام دکتر واصفی در تاریخ شرکت سینا دارو ماندگار 
به عنوان  ارشد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  بود، گفت: مدیران  خواهد 
سهام دار عمده با تغییر ایشان در شرایط اجرای پروژه توسعه موافق نبودند 

و این تصمیم بنا بر پافشاری ایشان اتخاذ شده است.
مهندس  گفت:  نیز  دارو  سینا  شرکت  جدید  مدیرعامل  خصوص  در  او 

احمدزاده از مدیران سخت کوش و اثرگذار کشور است که یقیناً حضور ایشان 
توسعه  به ویژه در تکمیل طرح  فراوانی،  اثرات مثبت  دارو  در شرکت سینا 

شرکت، به همراه خواهد داشت.
دستاوردهای  تشریح  ضمن  مراسم  این  در  نیز  واصفی  محمدحسن  دکتر 
جمله  از  دارو  سینا  شرکت  گفت:  شرکت  این  در  حضورش  سال های 
شرکت های مطرح در صنعت داروسازی کشور است که به همت تالش همه 

همکاران در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
این تغییر مانند خون تازه در رگ های شرکت، زمینه ساز افزایش سرعت و 

پیشرفت شرکت سینا دارو خواهد شد.
مهندس مسعود احمدزاده، مدیرعامل جدید این شرکت، نیز در این مراسم 
شرکت سینا دارو را به عنوان یکی از شرکت های بزرگ و تأثیرگذار صنعت 
دارویی کشور معرفی کرد و گفت: با حضور دکتر واصفی به عنوان مدیرعامل 
همه  تالش  و  با همت  و  پایه گذاری شده  قدرتمندی  و  بنای خوب  سنگ 

همکاران برای اعتالی بیش از پیش شرکت تالش خواهیم کرد.
در این مراسم اعضای هیئت مدیره و نمایندگان سهام داران عمده شرکت 

سینا دارو نیز با اهدای لوح تقدیر از  زحمات دکتر واصفی قدردانی کردند.
خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  شرکت های  جمله  از  دارو  سینا  شرکت   
است که بیش از 47 درصد سهام این شرکت تولیدکننده دارو به شرکت 

سرمایه گذاری خوارزمی تعلق دارد.

تقديراز دكتر واصفی، معرفی مهندس احمدزاده

مديرعامل جديد شركت سينا دارو معرفی شد

شماره 8 -  زمستان 99 18



از شرکت سینا  بازدید  ارشد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ضمن  مدیران 
دارو، در جریان جزئیات طرح توسعه این شرکت قرار گرفتند.

سیدرضا  دکتر  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  دارو،  سینا  شرکت  از  بازدید  جریان  در  شرکت،  این  مدیرعامل  موسوی، 
گفت:  نزدیک،  آینده  در  شرکت  این  توسعه  طرح  تکمیل  اهمیت  به  اشاره 
اقدامات مهمی در طرح توسعه شرکت سینا دارو انجام شده که دستاوردی 

بزرگ در صنعت دارویی کشور خواهد بود.
سینا  شرکت  در  صورت گرفته  ماندگار  اقدامات  داد:  توضیح  ادامه  در  او 
افزایش  به شکل چشم گیری  را  این شرکت  در  تولید  بهره وری  دارو ضریب 
شرکت  مالی  صورت های  بر  زیادی  مثبت  آثار  موضوع  این  که  داد،  خواهد 
خواهد داشت. صنعت دارو از صنایع استراتژیک کشور به شمار می رود، که 
خوش بختانه شرکت سینا دارو از جمله شرکت های خوش نام و تأثیر گذار این 

صنعت محسوب می شود.
سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  ماهریان،  فرشباف  جواد  دکتر 
توسعه  طرح  نهایی سازی  در  تسریع  لزوم  بر  بازدید  این  در  نیز  خوارزمی، 

شرکت سینا دارو تأکید کرد.
این  گفت:  دارو  سینا  شرکت  در  علمی  دانش  غنی  ظرفیت  به  اشاره  با  او 
پتانسیل ایجاب می کند که اقدامات الزم برای تولید محصوالت جدید دارویی 

در دستور کار شرکت قرار گیرد.
دکتر فرشباف ماهریان هم چنین به تدوین برنامه دو ساله شرکت اشاره کرد 
و ادامه داد: با اتکا به برنامه تدوین شده و اصالح فرایند های شرکت سینا دارو 
شاهد درخشش بیش از پیش این شرکت در صنعت دارویی کشور خواهیم 

بود.
مدیران  بازدید  در  دارو،  سینا  شرکت  مدیرعامل  واصف،  محمدحسن  دکتر 
آخرین  تشریح  ضمن  شرکت  این  از  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  ارشد 
در  خللی  توسعه  طرح  پیاده سازی  گفت:  شرکت  این  توسعه  طرح  جزئیات 
حال  در  شرکت  تولید  تمام خطوط  و  نکرده  ایجاد  شرکت  کار  عادی  روال 

فعالیت است.
بخش عمده طرح توسعه شرکت انجام شده و به امید خدا و با تالش همکاران 
و پیمان کاران شرکت در آینده نزدیک خطوط تولید جدید مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
او به دشواری های تأمین مواد اولیه برای محصوالت خاص اشاره کرد و گفت: 
تأمین  از کشور  از خارج  از محصوالت  تعداد محدودی  اولیه  از مواد  بخشی 
می شود که تحریم های ظالمانه در کنار نوسانات قیمت ارز فرایند تأمین این 

مواد را با مشکل مواجه کرده است.
در  کرونا  ویروس  گسترش  تأثیرات  خصوص  در  واصف  محمدحسن  دکتر 
تولید محصوالت این شرکت نیز گفت: با آغاز گسترش این ویروس در اسفند 
گذشته، رعایت تمام پروتکل ها و دستورالعمل ها در بخش های مختلف شرکت 
بحث  این  در  را  آسیب  کمترین  خوش بختانه  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 

داشتیم.
مدیره، مهندس سیاوش  رئیس هیئت  و  مدیرعامل  بر  بازدید عالوه  این  در 
محمدی رودباری، معاون سرمایه گذاری و توسعه، محمدتقی چراغی، معاون 
شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، و جمعی از مدیران شرکت 

سینا دارو نیز حضور داشتند.

دكتر موسوی: سينا دارو از شركت های خوش نام و تأثير گذار صنعت دارو به شمار می رود
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  اخبار خوارزمی

معاون  بازدید  حاشیه  در  صدرجهان  معادن  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
شرکت ها و امور مجامع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از معدن طالی 

شادان، آخرین وضعیت این معدن را تشریح کرد.
میرمحمود  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
یگانلی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدرجهان، گفت: معدن طالی 
شادان از جمله معادن ارزشمند طالی کشور به شمار می رود که اقدامات 

زیربنایی و مفیدی برای استخراج طال در آن انجام شده است.
خواهد  منطقه  اقتصادی  رونق  موجب  معدن  این  این که  به  اشاره  با  او 
شد، افزود: خط لوله انتقال و ایستگاه پمپاژ آب معدن مورد بهره برداری 
قرار گرفته، ضمن این که تجهیزات سنگ شکن یک میلیون تنی در کنار 
محل  تنی،  هزار   10 فعال  آزمایشی  هیپ  محل  برق،  انتقال  خطوط 
ایجاد  نیز  آزمایشگاه و تأسیسات و تجهیزات فرآوری و استحصال طال 

شده است.
و مجامع شرکت  شایان ذکر است، محمدتقی چراغی، معاون شرکت ها 
میرمحمود  مهندس  کنار  در  همراه  هیئت  و  خوارزمی،  سرمایه گذاری 
یگانلی، مدیرعامل، و دکتر داود رئیسی، معاون فنی و مهندسی شرکت 

توسعه معادن صدرجهان، از سایت معدنی و صنعتی طالی شادان واقع در 
65 کیلومتری جنوب غربی شهرستان بیرجند بازدید کردند و از نزدیک 

در جریان فعالیت ها و اقدامات انجام شده طی سال جاری قرار گرفتند.

مدیرعامل سبدگردان الگوریتم از استقبال سرمایه گذاران از محصول جدید 
این شرکت خبر داد و گفت: ظرفیت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه پویا الگوریتم با مدیریت شرکت سبدگردان الگوریتم در دومین 
روز پذیره نویسی تکمیل شد. هم اکنون در حال انجام امور مربوط به ثبت 
و مجوز فعالیت صندوق هستیم. امیدواریم طی یک ماه پیش رو معامالت 

ثانویه صندوق آغاز گردد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، آرش آقاقلیزاده 
در خصوص موضوع فعالیت این صندوق گفت: موضوع فعالیت صندوق 
و  نوین  فناوري هاي  حوزه  در  الگوریتم  پویا  جسورانه  سرمایه  گذاری 
شرکت هاي نوپا با موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات، پزشکی و سالمت، 
رسانه و سرگرمی و بایو و نانو تکنولوژی است. سرمایه صندوق، ثابت و 
معادل مبلغ 500 میلیارد ریال و ارزش اسمی هر واحد یک میلیون ریال 
است. از 500 هزار واحد سرمایه گذاری صندوق 100 هزار واحد آن ممتاز 

و مابقی عادی است
به گفته او بر اساس امیدنامه صندوق، عمر این صندوق پنج سال است که 

یک سال قابلیت تمدید دارد.
نهادهای  و  از شرکت  ها  مؤسسان صندوق  ترکیب  این که  بر  تأکید  با  او 
مؤسسان  کرد:  تشریح  است،  صندوق  فعالیت  حوزه  در  قوی  باسابقه 
صندوق، شرکت سبدگردان الگوریتم )2 درصد(، گروه خدمات بازار سرمایه 
صندوق  و  درصد(   33( بهمن  کارآفرینی  توسعه  درصد(،   45( الگوریتم 
سرمایه  گذاری  کمیته  در  که  هستند  درصد(   20( شکوفایی  و  نوآوری 
صندوق دارای نماینده اند. سبدگردان الگوریتم نیز به عنوان مدیر صندوق 

فعال خواهد بود.
او در خصوص سیاست  های سرمایه  گذاری صندوق گفت: همان طور که 
جسورانه،  سرمایه  گذاری  حوزه  در  صندوق  فعالیت  موضوع  شد،  بیان 
مرحله  در  آن  اصلی  تمرکز  و  نوپاست  شرکت  های  و  نوین  فناوری  های 

توسعه محصول یا ورود به بازار جدید خواهد بود. به همین جهت سیاست 
صندوق، سرمایه  گذاری در شرکت هایی هست که حداقل یک محصول یا 
خدمت قابل ارائه داشته باشند. هم چنین سیاست سرمایه گذاری نیز به 
صورت مرحله ای )staging( خواهد بود. بدین معنی که اگر شرکت های 
خود  تعیین شده   )KPI( عملکرد  کلیدی  شاخص های  به  سرمایه پذیر 
دست پیدا کرده و ارزش افزوده مناسبی را در بازه زمانی تعیین شده ایجاد 

کردند، سرمایه مرحله بعد آن ها تأمین خواهد شد.
در  سرمایه گذاري  این که  بر  تأکید  با  الگوریتم  سبدگردان  مدیرعامل 
باید  سرمایه  گذاران  گفت:  دارد،  پرریسک  بسیار  ماهیتي  صندوق  این 
باید  تنها  صندوق ها  نوع  این  در  سرمایه  گذاری  که  باشند  داشته  توجه 
براي پذیرش چنین  افرادي صورت گیرد که منابع مالي کافي  از سوي 
ریسکي را دارند و در هیچ مقطعي نیاز فوري به نقد کردن سرمایه گذاري 
صورت گرفته در این صندوق را ندارند. هم چنین واحدهاي صندوق نباید 
از سوی کساني خریداري شود که از نظر مالي و رواني آمادگي پذیرش 
نوع  این  در  سرمایه گذاري  و  ندارند  را  سرمایه  این  کل  دادن  دست  از 
صندوق  ها نباید بخش اصلي سبد سرمایه گذاري سرمایه گذار را تشکیل 

دهد.
او در ادامه توضیح داد: صندوق  های جسورانه با توجه به ماهیت فعالیتشان 
صندوق  های  جمله  از  صندوق  ها  سایر  به  نسبت  باالتری  ریسک  عموماً 
سهامی دارند. علی رغم ریسک باالی صندوق، با توجه به سابقه درخشان 
انتظار  نوپا،  و شرکت هاي  نوین  فناوري هاي  در حوزه  مؤسسان صندوق 

می  رود در پایان عمر صندوق سودآوری مناسبی حاصل گردد.
او در پایان گفت: در آینده نزدیک دومین صندوق جسورانه با مدیریت 
بر  آن  تمرکز  عمده  که  می شود  معرفی  بازار  به  الگوریتم  سبدگردان 
و  رشد  مرحله  در  دانش بنیان  یا  فناور  شرکت های  روی  سرمایه گذاری 

تثبیت جایگاه خود در بازار است.

 بازديد معاون شركت سرمايه گذاری خوارزمی از معدن طالی شادان 

استقبال سرمايه گذاران از پذيره  نويسی صندوق سرمايه  گذاری جسورانه پويا الگوريتم با نماد »پويا«
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استخراج  عملیات  و شروع  تجهیز  آماده سازی،  روند  از  آگاهی  منظور  به   
شرکت  ارشد  مدیران  از  جمعی  رشیدآباد،  مس  معدن  از  کانسنگ 

سرمایه گذاری خوارزمی از این معدن بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، مهندس یگانلی، 
مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدرجهان، جزئیات اقدامات و فعالیت های 
انجام برای شروع عملیات اکتشافات تکمیلی، آماده سازی و تجهیز تونل های 
استخراجی معدن رشیدآباد را تشریح کرد و گفت: معدن مس رشیدآباد 
به عنوان یکی از پتانسیل های معدنی باارزش در کانی زایی مس و طال در 
کشور از جمله دارایی های باارزش شرکت توسعه معادن صدرجهان به شمار 
می رود که بر اساس پروانه بهره برداری، میزان ماده معدنی قابل استخراج 

ساالنه آن 120 هزار تن است.
مهندس  مجامع،  و  شرکت ها  معاون  چراغی،  محمدتقی  بازدید  این  در 
مدیران  از  جمعی  و  توسعه،  و  سرمایه گذاری  معاون  محمدی،  سیاوش 

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی حضور داشتند.

بازديد مديران شركت سرمايه گذاری خوارزمی از معدن مس رشيدآباد 

مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدرجهان گفت: تمرکز این شرکت بر تسریع 
ورود به بازار طال و مس و توسعه فعالیت های دانش بنیان معدنی است.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، مهندس میرمحمود 
ارتقای  صدرجهان،  معادن  توسعه  شرکت  ساله  دو  برنامه  در  افزود:  یگانلی 
ظرفیت  های سازمانی از طریق تقویت سرمایه های انسانی، سازمانی و اطالعاتی 

اهمیت ویژه ای داشته و در اولویت  های برنامه شرکت قرار دارد.
او با اشاره به برنامه های اکتشافی شرکت افزود ، عملیات اکتشافاتی در محدوده 
پروانه  های موجود و در مهلت های مقرر قانونی، به شرط رسیدن به ذخیره  

مناسب تا مرحله اخذ گواهی کشف در دست اقدام است.
مدیرعامل شرکت توسعه معاون صدرجهان هم چنین به اهمیت درآمدزایی پایدار 
در این شرکت اشاره کرد و گفت: برای دست یابی به این مهم از تمام ظرفیت های 
در اختیار برای تسریع در تکمیل اکتشافات، تجهیز و راه اندازی معادن و احداث 
واحدهای ثابت یا سیار فرآوری و استحصال طال و مس در معادن خود استفاده 
خواهیم کرد. در برنامه دو ساله شرکت، استفاده از سازوکارهای متنوع تأمین مالی 

به ویژه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه پیش بینی شده است.

به تمرکز فعالیت  های شرکت  با توجه  ادامه تأکید کرد:  مهندس یگانلی در 
و  جهانی  باالی  قیمت های  و  طال  و  مس  تجارت  و  تولید  معدن کاری،  بر 
توسعه  شرکت  سهام  عرضه  امکان  سرمایه،  بازار  در  آن ها  باالی  جذابیت 
معادن صدرجهان در بورس فراهم است و می توانیم با استفاده از ظرفیت بازار 
سرمایه بخشی از سرمایه  مورد نیاز را برای تکمیل پرژه های موجود و ورود به 

سرمایه  گذاری های جدید تأمین کنیم.
در تدوین برنامه دو ساله شرکت به عنوان یک شرکت دانش  بنیان معدنی، 
توجه ویژ ه ای به توسعه فعالیت های دانش محور شده و مقرر است در تکمیل 
ویژه  کلکتور  سنتز  صنعتی  نیمه   فاز  شرکت،  نوآورانه  فعالیت  های  توسعه  و 

پرعیارسازی ذخایر مس اکسیدی کم  عیار آغاز شود.
انجام شده  نتایج تست های مقیاس آزمایشگاهی  بر اساس  شایان ذکر است، 
مس های  کنسانتره  بازیابی  ایران،  معدنی  مواد  فرآوری  تحقیقات  مرکز  در 
 96 از  بیش  شرکت،  این  سنتزشده  کلکتور  از  استفاده  با  کم عیار  اکسیدی 
درصد بوده است که می تواند در پرعیارسازی ذخایر مس اکسیدی کم عیار 

معادن این شرکت و سایر معادن کشور مورد استفاده قرار گیرد.

مهندس يگانلی خبر داد:

تمركز شركت توسعه معادن صدرجهان بر تسريع در ورود به بازار طال و مس و توسعه فعاليت های دانش بنيان معدنی 

معدن رشیدآباد به عنوان یکی از معادن شرکت توسعه معادن صدرجهان است 
که این شرکت نیز از جمله شرکت های شرکت سرمایه گذاری خوارزمی است.

با تصمیم هیئت مدیره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، دکتر کریم افشار 
عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  منصوب  این شرکت  مدیرعامل  عنوان  به 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، افشار فارغ التحصیل رشته مهندسی برق- 
قدرت از دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع دکترا و فوق لیسانس است و 

تجربیات ارزنده ای در این بخش دارد.
انرژی  و  برق  شرکت  در  بازار  معاون  و  مشاور  عنوان  به   92 سال  از  او 
قزوین،  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس  این،  بر  عالوه  دارد.  حضور  سپهر 
مهام  گروه  )زیرمجموعه  پویا  آرمان  نوآوران  مدیرعامل  برق،  بازار  مشاور 
نماینده  برق،  تولیدکننده  برق سندیکای شرکت های  بازار  شرق(، مشاور 

سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در هیئت تنظیم بازار برق، مشاور 
عضو  و  تحقیقات  زمینه  در  قزوین  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کمیته تحقیقات شرکت، مشاور معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران، حضور در عرصه های دانشگاهی و... از دیگر سوابق اجرایی او در 

سال های گذشته به شمار می رود.
دکتر افشار هم چنین سوابق ارزنده ای در تألیف کتاب و مقاالت تخصصی 

صنعت برق دارد.
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر از جمله شرکت های گروه سرمایه گذاری 

خوارزمی است.

 دكتر افشار مديرعامل شركت توسعه برق و انرژی سپهر شد 
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هوا در روزهای اخیر در کالن شهرها در وضعیت قرمز قرار گرفته و آلودگی 
هوا سالمت شهروندان را تهدید می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، در سال های قبل 
عامل افزایش آلودگی هوا در ماه های سال به رفت وآمدهای شهری نسبت 
برگزاری  و  کرونا  ویروس  به گسترش  توجه  با  امسال  ولی  داده می شد، 
آن الین کالس های آموزشی و به تبع آن، کاهش ترددهای شهری، دالیل 
مختلفی برای افزایش حجم آالینده ها در روزهای اخیر مطرح شده است، 
که یکی از این دالیل استفاده از سوخت مازوت در واحدهای صنعتی از 

جمله نیروگاه های تولید برق است.
مهندس عباس کریمی، مدیرعامل نیروگاه منتظرقائم، در این باره گفت: 
در سال های دور استفاده از مازوت در نیروگاه های تولید برق امری مرسوم 
بود، ولی با همکاری و همراهی شرکت گاز استان البرز در تأمین گاز مورد 
در  برق  تولید  برای  مازوت  از  لحظه  برای یک  از خرداد 94 حتی  نیاز، 

نیروگاه منتظرقائم استفاده نشده است.
نیروگاه منتظرقائم به عنوان یکی از بزرگ ترین نیروگاه های تأمین کننده 
استراتژی  عنوان  به  را  جامعه  افراد  سالمت  رعایت  کشور  مصرفی  برق 

خلل ناپذیر در دستور کار دارد.
نیروگاه منتظرقائم به صورت دوره ای در  از  بازدید  این که  به  اشاره  با  او 
دستور کار نمایندگان سازمان محیط زیست، فرمانداری و سایر نهادهای 
ذی صالح قرار دارد، گفت: تمامی شیرهای مخازن مازوت نیروگاه از سال 

94 پلمب شده است.

مهندس کریمی در ادامه تأکید کرد: هر چند تأمین برق کشور در اولویت 
برق  درصد  به تنهایی  حدود 20  که  منتظرقائم  نیروگاه  ولی  دارد،  قرار 
تأمین  را  کشور  برق  درصد  سه  و  البرز  و  تهران  استان های  نیاز  مورد 
می کند، به هیچ وجه برای ایفای وظیفه خود در تأمین برق، سالمت جامعه 

را به خطر نمی اندازد.
محیط  حفظ  در  نیروگاه  این  در  صورت گرفته  اقدامات  خصوص  در  او 
زیست گفت: عالوه بر استفاده از گاز برای تولید برق، به منظور رعایت 
الگوهای زیست محیطی، تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی نیروگاه 
در سه فاز احداث شده، ضمن این که احداث و نگه داری فضاي سبز 13 
از دودکش  پایش مستمر گازهای خروجی  نیروگاه،  هکتاری در سایت 
با  پایش مستمر شرایط خاک سایت مجموعه  بخار و گازی،  واحدهای 
اقدامات صورت گرفته در  از دیگر  و...  از عدم آالیندگی  هدف اطمینان 

این بخش است.
به گفته مهندس کریمی نیروگاه منتظرقائم همکاری نزدیکی با  سازمان 

حفاظت محیط زیست و نهادهای مدنی فعال در این بخش دارد.
با  گفت وگو  در  نیز  استان  این  مسئوالن  از  برخی  که  است  ذکر  شایان 
این  در  زیست محیطی  استانداردهای  رعایت  تأیید  ضمن  خبرنگاران 

نیروگاه، استفاده از مازوت در نیروگاه منتظرقائم را رد کرده بودند.
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر به عنوان مالک نیروگاه منتظرقائم از 
جمله شرکت های گروه سرمایه گذاری خورازمی به شماره می رود که نقش 

مهمی در تأمین برق مصرفی کشور ایفا می کند.

مهندس كريمی: نيروگاه منتظرقائم از سال 94 مازوت مصرف نمی كند 

  اخبار خوارزمی



اقتصاد ایران

در اين بخش می خوانيد

پرونده ويژه »وخارزم« از چشم انداز احيای برجام و تأثير آن بر اقتصاد ايران
 اقتصاد ایران؛ چشم انتظار تحوالت عمیق

گزارش »وخارزم« از پيش بينی وضعيت بورس در ماه های آينده
 بازار گرم سرمایه در زمستان



  پرونده
محمدحسین علی اکبری

پرونده ويژه »وخارزم« از چشم انداز احيای 
برجام و تأثير آن بر اقتصاد ايران

اقتصاد ایران؛ 

؟

چشم انتظار 
تحوالت 
عمیق

ارديبهشت 97 بود که اياالت متحده آمريکا با دستور دونالد ترامپ 
از برجام خارج شد و همه تحريم های اين کشور که بر اساس توافق 

برجام تعلیق و رفع شده بود، با شدت بیشتری بازگشت. از اين رو 
بسیاری از شرکت های خارجی که با ايران قرارداد داشتند، چمدان 

خود را بستند و راهی کشورشان شدند. از شرکت توتال که قراردادی 
برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی داشت، تا شرکت های خودروسازی 
رنو و پژو که قرار بود محصوالت جديد خود را با همکاری ايران خودرو 
و سايپا تولید کنند. برجامی که در پايیز سال 94 به امضا رسیده بود، 

دوام زيادی نداشت و پس از دو سال به حالت تعلیق درآمد. اکنون 
از برجام تنها يک نام باقی مانده و هیچ کدام از کشورهای غربی به 

تعهدات خود عمل نمی کنند. اياالت متحده آمريکا هم به شرکت های 
جهان هشدار داده که همکاری با ايران جريمه های سنگینی را به 

دنبال خواهد داشت و از اين طريق فشار و تحريم را تشديد کرده 
است.



هدف: حذف صادرات نفت
 با بازگشت تحریم ها علیه ایران مکانیسم فشار حداکثری به کار گرفته 
آمریکا  تحریم  اولین هدف  اجرا شود.  بود  قرار  شد که در چند مرحله 
علیه ایران محدود کردن درآمد ارزی بود و از آن جایی که بودجه کشور 
وابستگی زیادی به نفت دارد، هدف گذاری خود را برای به صفر رساندن 
کشور  به هشت  ایران  نفت  صادرات  ابتدا  گرفت.  کار  به  نفت  صادرات 
این که  با  بود.  بشکه  میلیون  یک  تا  هزار   800 حدود  که  شد  محدود 
آن  در  ایران  مقامات  می شد،  بلوکه  کشورها  همان  در  ایران  نفت  پول 
زمان اعالم می کردند صادرات نفت ایران از این مقدار کمتر نخواهد شد. 
کشورهای  ایران  نفت  بشکه ای  میلیون  یک  صادرات حدود  با  هم زمان 
و  دادند  افزایش  را  خود  نفت  تولید  آمریکا  و  عراق  روسیه،  عربستان، 
قیمت نفت بسیار کاهش یافت. یک باره آمریکا مجوز خرید نفت از ایران 
را باطل کرد و گفت هیچ کشوری حق خرید نفت از ایران را ندارد. این 
برنامه  نوبخت، رئیس سازمان  تا جایی پیش رفت که محمدباقر  ماجرا 
و بودجه و معاون رئیس جمهور، اعالم کرد اجازه فروش یک قطره نفت 

را هم نداریم. 

در انتظار امضا
تحریم ها هر روز شدت بیشتری علیه ایران پیدا کرد، تا جایی که زمان 
انتخابات آمریکا فرا رسید. در ماه های پایانی فعالیت دونالد ترامپ بود 
که سیگنال هایی برای مذاکره با ایران داده شد تا بتواند به عنوان یک 
انتخاباتی خود از آن نام ببرد، اما ایران حاضر به  دستاورد در تبلیغات 
مذاکره نشد و بازگرداندن تحریم ها از سوی آمریکا را کاری غیرقانونی 
جو  از  ترامپ جمهوری خواه  دونالد  و  رسید  پایان  به  انتخابات  دانست. 
بایدن دموکرات شکست خورد... جو بایدن اکنون در آستانه ورود به کاخ 
رئیس  اعالم کرده  رئیس جمهور، صریحاً  روحانی،  و حسن  است  سفید 
بیژن  کند.  رفع  را  تحریم ها  امضا  یک  با  می تواند  آمریکا  دولت  جدید 
و  نفت  بازار  به  ایران  بازگشت  کرد  اعالم  هم  نفت،  وزیر  زنگنه،  نامدار 
فروش دومیلیون و 300 هزار بشکه کاری شدنی است و مشکلی در این 
زمینه دیده نمی شود. دولت در بودجه سال 1400 در نظر گرفته روزانه 
دومیلیون و 300 هزار بشکه می تواند بفروشد و روی درآمد 200 هزار 
میلیارد تومانی از این محل حساب باز کرده است. از سوی دیگر، فروش 
اوراق نفتی و هم چنین برداشت از صندوق توسعه ملی را در برنامه مالی 
سال آینده قرار داده است. کاهش تخصیص از صندوق توسعه ملی برای 
تأمین کسری بودجه هم موضوع دیگری بود که حساب و کتاب دولت 
برای سال آینده را با محدودیت هایی مواجه می کند و احتماالً باید منابع 
دیگری را در نظر بگیرد. به این دلیل که با صادرات بیش از یک میلیون 

بشکه در روز باید سهم صندوق توسعه ملی را بازگرداند. 
ایران  در  تومان  هزار   30 پایه  از  دالر  قیمت  آمریکا  انتخابات  پایان  با 
به پایه 20 هزار تومان آمد و به تبع این کاهش، قیمت طال از گرمی 
چند  هر  رسید.  تومان  یک میلیون  به  تومان  هزار   400 و  یک میلیون 
بازارهای سرمایه گذاری در ایران نوسانات زیادی را تجربه می کنند، اما 
تحریم هایی که علیه ایران به کار گرفته شد، کاهش شدید ارزش پولی 
ملی و کاهش سرمایه گذاری در کشور را به دنبال داشت. هم چنین اتکا 
نرسید،  نتیجه  به  و  بود  شده  دیده  بودجه  در  که  نفتی  درآمدهای  به 
موجب خلق نقدینگی شد که نتیجه آن تورم و کاهش قدرت خرید مردم 
بود. حاال با بازگشت دموکرات ها به سیستم قدرت آمریکا باید دید تا چه 

حد نسبت به رفع تحریم های علیه ایران جدی هستند.

تالش برای رفع تحریم به موازات خنثی سازی آن
موسی شهبازی غیاثی/ کارشناس اقتصادی
این  از  متأسفانه  اما  دارد،  باالیی  اقتصادی ظرفیت های  زمینه های مختلف  در  ایران 
در طول سال های گذشته سیاست  کند.  استفاده  به درستی  نمی تواند  ظرفیت خود 
ایران نسبت به ایجاد روابط با کشورهای غرب تغییر پیدا کرد، اما نتیجه آن تشدید 
تحریم ها بود. زمانی که دونالد ترامپ از برجام خارج شد و اعالم کرد نسبت به این 
قرارداد هیچ تعهدی ندارد، شرایط پیچیده ای شکل گرفت. به طوری که ایران در برجام 
انتخاب  با  نکردند.  عمل  خود  تعهدات  به  هم  اروپایی  کشورهای  حتی  و  ماند  تنها 
و  شود  برداشته  تحریم ها  است  قرار  که  می شود  اعالم  آمریکا  جدید  رئیس جمهور 
دوباره به شرایط سال 94 بازگردیم، اما باید در نظر داشت پازل تحریمی ایران آن قدر 

پیچیده شده که بعید است با یک امضا همه چیز به حالت قبل بازگردد. 
معضلی که اکنون شاهد هستیم، بودجه سال آینده است که در آن فرض بر رفع تحریم ها 
قرار گرفته، که در غیر این صورت منجر به کسری بودجه خواهد شد. بودجه سال آینده 
در حالی انبساطی تدوین شده که کشورهایی که ایران را تحت فشار اقتصادی قرار 
دادند، به شدت در حال رصد هستند. ما باید از رفع تحریم استقبال  کنیم، اما نباید روی 
آن حساب بی حد وحصر باز کنیم و آینده کشور را به این موارد گره بزنیم. یک زمانی 
تحریم بنزین یکی از اهرم های فشار در نظر گرفته شد و زمانی که ایران مورد تحریم های 
جهانی قرار گرفت، تحریم بنزین یکی از همین موارد بود. ایران با این که صادرکننده 
نفت خام بود، طی سالیان گذشته بنزین وارد می کرد، اما با یک دهه تالش نه تنها ایران 
از واردات بی نیاز شد، بلکه در سبد صادراتی خود بنزین را قرار داد. این موضوع نشان 
می دهد در اقتصاد ایران ظرفیت باالیی برای خنثی سازی تحریم ها وجود دارد، درواقع 
نباید مدام چشممان را به دست غربی ها بدوزیم تا شاید کاری برای ما انجام دهند. پازل 
تحریمی که آمریکا در زمان ترامپ چیده، به این راحتی قابل بازگشایی نیست و بعید 
است با تغییر رئیس جمهور در مدت کوتاه بتوان شاهد گشایش کامل در این زمینه 
شد. استفاده از مکانیسم فشار حداکثری و باال بردن ریسک مبادالت با ایران یک روزه 
به وجود نیامده که یک روزه برطرف شود. اکنون ریسک فعالیت با ایران آن قدر باال رفته 
که حتی اگر تحریم ها هم برداشته شود، بعید است روابط ایران با کشورهای دیگر در 
کوتاه مدت جنبه عادی به خود بگیرد. ایران به موازات تالش برای رفع تحریم باید به 

دنبال خنثی سازی تحریم هم باشد. 
آن  مهم ترین  که  شدند  روبه رو  مشکل  با   97 سال  تحریم  از  پس  مختلفی  صنایع 
از  ناشی  خودرو  بازار  در  صورت گرفته  گرانی های  از  برخی  دلیل  بود.  خودروسازی 
اما اکنون در همان حوزه  اولیه و اشکال در قوانین داخلی است،  عدم واردات مواد 
منعقد شده،  قطعه سازان  با  که  قراردادی  نیاز خودروسازی طی  مورد  اولیه  قطعات 
سرمایه گذاری صورت گرفته و به تولید انبوه رسیده اند. این موارد نشان می دهد ایران 
ظرفیت های خوبی برای خنثی سازی تحریم را دارد. دنیا روی کشوری حساب می کند 
که در جامعه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر در موضع ضعف قرار بگیرد، 
اگر مطابق میل آن ها رفتار نشود، مشکالت زیادی  تحریم ها شدیدتر خواهد شد و 
ایجاد خواهند کرد. زمانی که برجام به نتیجه رسید و قرار شد تحریم های علیه ایران 
یک باره برداشته شود، بانک های بزرگ خارجی حاضر به همکاری با ایران نشدند و 
با این که ایران نسبت به این موضوع اعتراض کرد، نتیجه ای به دست نیاورد. اکنون 
انتظار  نباید  شود،  لغو  تحریم ها  دوباره  اگر  و  سال هاست  همان  همانند  شرایط  نیز 
بار که  ثابت کرده هر  تجربه  بیفتد.  اتفاق  ایران  در  فوری  اقتصادی  داشت گشایش 
به کشورهای دیگر چشم امید داشتیم، نتیجه به دست آمده از آن چه تصور می شده، 
بسیار کمتر بوده و تا زمانی که نگاهمان به کشورهای غربی باشد، توسعه اقتصادی 

در کشور اتفاق نمی افتد.
 خنثی سازی تحریم این مزیت را دارد که اگر روابط با کشورهای غربی برقرار شود، 
می توان از آن به نفع منافع داخلی استفاده کرد. قابل توجه است که بودجه ای که 
برای سال آینده در نظر گرفته شده، چندان به توان داخلی امیدی ندارد و به این گونه 
تنظیم شده که تحریم ها برداشته شود و بتواند نفت زیادی بفروشد. اما با توجه به 
تحریم شبکه بانکی، ممکن است ارز وارد کشور نشود و دولت به همان میزان در داخل 
پول چاپ  کند که منجر به تورم و افزایش پایه پولی می شود. با این تفاسیر، به جای 
رفع تحریم باید به دنبال خنثی سازی تحریم باشیم و نباید چشم امید به کشورهای 

خارجی از جمله آمریکا داشته باشیم. 
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پیمان مولوی/ کارشناس اقتصادی
رفتن دونالد ترامپ و آمدن جو بایدن نمی تواند معیاری برای 
نشان دادن وضعیت اقتصاد ایران باشد، بلکه این اعداد و ارقام 
هستند که مشخص می کنند در چه شرایطی قرار داریم. اساساً 
نگاه ها به آمدن آقای بایدن دوخته شده که چه واکنشی نسبت 
به ادامه برجام و رفع تحریم های ایران دارد، اما شخصاً اعتقاد 
از جمله  در بخش های مختلف  را  رویه خود  باید  ایران  دارم 
اقتصاد تغییر دهد. نه بدون تحریم ها مشکالتش حل می شود و 
نه با ادامه تحریم ها می توانیم بدون حضور در بازارهای جهانی 
نگاهی  باید  ایران  داشت  توجه  باید  درنتیجه  شویم،  موفق 

درون زا و برون نگر داشته باشد. 
نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران در 10 سال گذشته نشان 
می دهد متوسط رشد اقتصادی از سال 90 تا کنون صفر بوده 
رفع  قصد  آمریکا،  جدید  رئیس جمهور  بایدن،  جو  اگر  است. 
و  دارد  مجدد  مذاکره  به  نیاز  قطعاً  باشد،  داشته  را  تحریم ها 
بعید است بدون مذاکره به رشد اقتصادی سال 95 برگردیم. 
باید توجه داشت زمانی که رشد اقتصادی ایران منفی یا صفر 
رقبای  که  ترکیه  و  عربستان  مانند  دیگر  کشورهای  است، 
اقتصادی ایران در منطقه هستند، پیشی می گیرند و به جای 
باید  باشد،  منطقه  اول  قدرت  اقتصادی  نظر  از  ایران  این که 
جایگاه خود را از دست بدهد و چندین سال در تالش باشد تا 
جایگاه قبلی خود را به دست بیاورد. باز هم باید تأکید کنم که 
با رفع تحریم همه مشکالت ما رفع شدنی نیست و باید برخی 
داخل  در  که  را  اگر مشکالتی  رفع شود.  داخل  در  معضالت 
با رفع تحریم ها می توانیم به رشد  است، برطرف کنیم، قطعاً 
اقتصادی پایدار برسیم. نباید فراموش کنیم که اگر شش سال 
مداوم رشد اقتصادی هشت درصد داشته باشیم، به وضعیت 
سال 91 خواهیم رسید، و این موضوع نشان می دهد که چقدر 

مشکالت داخلی و تحریم بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. 
دارد،  وجود  ایران  اقتصادی  نظام  در  که  معضالتی  از  یکی 
بودجه ریزی ساالنه است. به این صورت که به بودجه تنها به 
عنوان یک سند حسابداری نگاه می شود، درحالی که سند مالی 

اقتصاد ایران جراحی می خواهد...
یک ساله کشور باید در راستای پیشرفت تنظیم شود، اما طی یک 
دهه گذشته اثری از هماهنگی میان برنامه های توسعه ای و بودجه 
نیست. در دهه 40 اقتصاد ایران رشد 11 درصدی را تجربه کرد، که 
البته در آن زمان نفت نقش مهمی در اقتصاد ایران نداشت و نمونه 
این موضوع را طی سال های 75 تا 88 شاهد بودیم که رشد اقتصادی 
به پنج درصد رسید. در مابقی سال ها رشد اقتصادی ایران به فروش 
نفت گره زده شد و رشد اقتصادی که در سال 95 به دست آمد، 
ناشی از فروش نفت در بازارهای جهانی بود، درحالی که باید از این 
فرصت برای توسعه اقتصادی ایران استفاده می شد. باز هم باید تأکید 
کنم که هر چند اقتصاد ایران باید به دنبال رفع تحریم ها برای توسعه 
خود باشد، اما باید در نظر داشت که همه مشکالت به وجودآمده در 
کشور متوجه تحریم ها نیست و باید به جایگاهی رسید که اقتصاد 
ایران  اقتصادی  پیدا کند. ظرفیت های  را  اصلی خود  بتواند جایگاه 
می گوید کشورمان باید قدرت اول منطقه از نظر اقتصادی باشد، اما 
کشورهای ترکیه و برخی کشورهای عربی اقدامات توسعه ای برای 
باعث می شود جبران آن  این موضوع  کشورشان تعریف کردند که 
برای ایران چندین سال به طول انجامد. یکی دیگر از مشکالت داخلی 
ایران که باید حل شود و ربطی به تحریم ندارد، بزرگ بودن دولت 
است. اکنون بخش زیادی از هزینه هایی که در بودجه می آید، مربوط 
به شرکت های دولتی و بخش های دیگری است که تصدی آن در 
اختیار دولت قرار دارد. همین موضوع باعث شده درآمدهای مالیاتی 
دولت نیز به میزان معقولی نباشد، اما باید توجه داشت که اگر بخش 
خصوصی وارد اقتصاد شود و شرکت های دولتی از چتر دولت خارج 
شوند، هم هزینه های دولت کاهش می یابد و هم بخش خصوصی 
برای فعالیتی که انجام می دهد، مالیات پرداخت می کند، که در هر 
افزایش  باز خواهد شد.  دو صورت دست دولت در بخش درآمدها 
درآمدهای دولت می تواند پروژه های توسعه ای در کشور را افزایش 
ایران به یک ثبات نسبی برسد.  اقتصاد  دهد و در یک دهه آینده 
متأسفانه این جراحی در اقتصاد ایران سخت است و هر دولتی که سر 

کار می آید، با این موضوع محافظه کارانه برخورد می کند.

با رفع تحريم همه مشکالت 
ما رفع شدنی نیست و بايد 

برخی معضالت در داخل 
رفع شود. اگر مشکالتی را 
که در داخل است، برطرف 

کنیم، قطعاً با رفع تحريم ها 
می توانیم به رشد اقتصادی 

پايدار برسیم. نبايد فراموش 
کنیم که اگر شش سال 

مداوم رشد اقتصادی هشت 
درصد داشته باشیم، به 

وضعیت سال 91 خواهیم 
رسید، و اين موضوع نشان 
می دهد که چقدر مشکالت 

داخلی و تحريم ها بر اقتصاد 
ايران اثر گذاشته است

شماره 8 -  زمستان 99 26



مجیدرضا حریری/ کارشناس اقتصادی، رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و چین

از رفتار  ناشی  ایران  اقتصادی  از مشکالت  باید قبول کنیم که بخشی 
ترامپ در طول ریاست جمهوری خود در آمریکا بود. از فشار حداکثری 
به  بازگشت  که  داشت  ایران  اقتصاد  در  را  اثراتی  برجام  از  خروج  تا 
به  ایران  است.  موجود  پیچیدگی های  رفع  نیازمند  آن  از  قبل  شرایط 
دلیل مشکالت سیاسی با آمریکا تحت تحریم های سنگین قرار گرفت، 
نفت  فروش  یافت.  کاهش  نفت  فروش  از محل  دولت  درآمد  این رو  از 
مهم  زمانی  اما  ندارد،  دنبال  به  ایران  اقتصاد  برای  مشکلی  به تنهایی 

می شود که روی این درآمد در بودجه کشور حساب شده و عدم تحقق 
آن منجر به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. 

دلیل  به  هم  غیرنفتی  درآمدهای  نفتی،  درآمدهای  کاهش  کنار  در 
شیوع ویروس کرونا پایین آمده است. تجارت ایران به طور متوسط 40 
میلیارد دالر است که در کنار میزان ارقام میلیاردی قاچاق کاال که قرار 
می گیرد، عدد بزرگی را نشان می دهد. طبق محاسبات انجام شده ایران 
ساالنه به حدود 70 تا 80 میلیارد دالر نیاز دارد، اما اکنون درآمد ارزی 
کشور به زحمت به 40 میلیارد دالر می رسد، که نتیجه آن کمبود ارز در 

کشور، کاهش ارزش پول ملی و گران تر شدن دالر است. 
متأسفانه در ایران با اقتصاد برخورد سیاسی می شود و اقداماتی صورت 
می گیرد که به جای توسعه اقتصادی مشکالت این بخش را می افزاید. 
مسئوالن  برخی  و  است  مطرح  کشور  در   FATF بحث  است  مدتی 
اقدام  ویژه  گروه  به  پیوستن  هستیم،  تحریم  که  زمانی  تا  معتقدند 
مالی برای کشور فایده ای ندارد، اما نکته قابل توجه این جاست که اگر 
تحریم ها برداشته شود و ما به FATF نپیوسته باشیم، مشکل شبکه 
بانکی افزوده می شود. حاال با آمدن جو بایدن، به عنوان رئیس جمهور 
جدید آمریکا، انتظار می رود تحریم ها برداشته شود، اما باید توجه داشت 
زمانی که برجام امضا شد و از شر تحریم ها خالص شدیم، آن طور که 
باید و شاید، از فرصت به دست آمده استفاده نکردیم. حدود 18 ماه سایه 
پیوستن  عدم  دلیل  به  متأسفانه  اما  برداشته شد،  ایران  سر  از  تحریم 
خارجی  بزرگ  بانک های  و  نشد  برطرف  بانکی  مشکالت    FATF به 
حاضر به همکاری با ما نشدند. اگر این کار انجام می شد، می توانستیم از 
فاینانس های خارجی استفاده کنیم و هر چقدر پول خارجی به صورت 
تحریم  امکان  می شد،  ایران  وارد  مستقیم  سرمایه گذاری  یا  فاینانس 

توجه  عدم  می داد.  افزایش  را  آن  ریسک  یا  می آورد،  پایین  را  مجدد 
در  ایران  اقتصاد  کاهش سهم  شاهد  سال  هر  باعث شد  موارد  این  به 
جهان باشیم، که نتیجه آن در کاهش رشد اقتصادی و تولید و تجارت 

مشهود است. 
در  تحریم ها  است  قرار  که  دارد  پیش بینی  وجود  این  اکنون  این که  با 
داخلی  بازارهای  به  کافی  اعتماد  مردم  هم  باز  شود،  برداشته  کشور 
اقتصادی  فعالیت  بدبین  صورت  به  سرمایه  دارای  افراد  همه  و  ندارند 
خود را پیش می برند. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی عاملی شده 
بیان می  شود  برای تبدیل دارایی های نقدی به غیرنقدی که اصطالحاً 
ایران چنین وضعیتی پیدا  پول داغ، و اکنون ریال 
بایدن  نظر می رسد آمدن  به  کرده است. هم چنین 
ایران ندارد  اثر واقعی بر اقتصاد  در چند ماه آینده 
مربوط  بازار  روانی  واکنش های  به  اتفاقات  اکثر  و 
می شود. ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
قرار دارد، درنتیجه انتخابات آمریکا در اقتصاد کم اثر 
کوتاه مدت  در  است  بعید  این که  است. ضمن  شده 
از  تحریم ها  دوازدهم  دولت  باقی مانده  زمان  و طی 
اقتصاد ایران رخت ببندد. قطعاً باید قبول کنیم که 
فعالیت جو بایدن از پایان دولت ترامپ آغاز خواهد 
شد که شباهتی به دوران پایان دولت اوباما ندارد. 
آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ  که  در طول سال هایی 
و  شد  زده  ایران  اقتصاد  به  زیادی  آسیب های  بود، 
اگر آمریکا خواستار مذاکره جدید نشود، باز هم در 
بدهد.  تحریم ها  رفع  به  تن  است  بعید  کوتاه مدت 
تحریم های  رفع  و  برجام  به  بازگشت  ترامپ هزینه 
ایران را سنگین کرده و رئیس جمهور جدید آمریکا 
برای انجام این کار، راه سختی در پیش دارد. اتفاق 
افتاد،  اقتصاد  در  بایدن  جو  انتخاب  با  که  مثبتی 
می شد،  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ  اگر  بود.  تورمی  انتظارات  کاهش 
هم نرخ ارز افزایش می یافت و هم انتظارات تورمی باال می رفت، که این 
موضوع منجر به گرانی بیشتر می شد. این که این تصور در بازار ایجاد 
شود که کسی روی کار آمده که امکان مصالحه، مذاکره و رسیدن توافق 

با او وجود دارد، می تواند فشار روانی را از بازار بردارد.

نگاه از بیرون به اقتصاد ایران

در کنار کاهش درآمدهای نفتی، 
درآمدهای غیرنفتی هم به دلیل 

شیوع ويروس کرونا پايین آمده 
است. تجارت ايران به طور متوسط 

40 میلیارد دالر است که در کنار 
میزان ارقام میلیاردی قاچاق کاال که 

قرار می گیرد، عدد بزرگی را نشان 
می دهد. طبق محاسبات انجام شده 

ايران ساالنه به حدود 70 تا 80 
میلیارد دالر نیاز دارد، اما اکنون درآمد 

ارزی کشور به زحمت به 40 میلیارد 
دالر می رسد، که نتیجه آن کمبود ارز 
در کشور، کاهش ارزش پول ملی و 

گران تر شدن دالر است
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میثم موسایی/ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
معضل  بزرگ ترین  می توان  و  است  وابسته  سیاست  به  ایران  اقتصاد 
برای  دیپلماسی  محدودیت های  از  دانست.  وابستگی  همین  را  کشور 
کشمکش های  تا  گرفته،  اقتصادی  توسعه  و  سرمایه گذاری  جذب 
مردم  سفره  شدن  کوچک تر  و  تورم  به  منجر  که  داخل  در  سیاسی 
خود  اقتصادی  و  سیاسی  زمینه  در  باید  ایران  نیست  شکی  می شود. 
تجدید نظر کند و راه جدیدی را پیش بگیرد. البته این بدان معنا نیست 
که فردا باید ایران به یک کشور وابسته و غیرمستقل تبدیل شود، یا 
باشیم!  داشته  خودکفایی  احساس  تا  کنیم  قطع  را  خود  روابط  تمام 
ایران در طول سال های پس از انقالب اسالمی اثبات کرده که در مواقع 
جای  اما  کرده،  عبور  از خطرات  و  گرفته  درستی  تصمیمات  حساس 

خالی این گونه تصمیمات در حوزه اقتصاد مشاهده می شود. 
از  و  شده  کشور  متوجه  زیادی  مشکالت  گذشته  سال های  طول  در 
نظر اقتصادی عقب ماندگی های زیادی داریم. به طوری که اگر از ابتدای 
اقتصادی  رشد  درصد  چهار  حدود  ساالنه  کنون  تا  اسالمی  انقالب 
داشتیم، با توجه به جمعیت آن زمان اکنون رشد کل اقتصاد 5.2 برابر 
ناخالص  تولید  دالر  میلیارد  دوهزار  زمان  آن  در  اگر  به طوری که  بود. 
تولید  حجم  دالر  میلیارد  هزار   10 از  بیش  اکنون  داشتیم،  داخلی 
ناخالص داخلی بود، که با توجه به افزایش جمعیت، پنج هزار میلیارد 
دالر در رشد اقتصادی تأثیر داشت. باید توجه داشت در ابتدای انقالب 
اسالمی جمعیت کشور کمتر از 40 میلیون نفر بود و اکنون بیش از 80 
میلیون نفر است، اما معتقدم اقتصاد ایران در طول سال های گذشته 
آن قدر کاستی به خود دیده که نتوانسته از ظرفیت های خود بهره ببرد. 
هم چنین باید اشاره داشت که اقتصاد کره جنوبی در سال 57 مانند 
اقتصاد ایران بود، ولی تصمیمات اقتصادی این کشور باعث شده اکنون 

به یکی از قدرت های اقتصادی آسیا تبدیل شود. 
اما اقتصاد ایران هر سال کوچک تر شده و ادامه 

این روند مشکالت ما را بیشتر خواهد کرد. 
ایران  اقتصاد  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان طور 
سیاسی  تصمیمات  برخی  و  است  سیاست زده 
اقتصاد را هم به چالش می کشد. از این رو ثبات 
اقتصادی در کشور نداریم، که این موضوع باعث 
بروز مشکالت زیادی مانند کاهش سرمایه گذاری 
می شود. شاید برای فعاالن اقتصادی این موضوع 
یا حتی  تغییر دولت ها،  با  آمده که  بارها پیش 
و  می کند  تغییر  حوزه  هر  قوانین  وزیر،  یک 
خود  آگاهی  بازار  آینده  به  نسبت  سرمایه گذار 
سرمایه  خروج  به  نگاهی  می دهد.  دست  از  را 
قوانین سلیقه ای  تغییر  نشان می دهد  از کشور 
است، درحالی که باید در راستای توسعه کشور 
قرار بگیرد. هر بار که انتخابات ریاست جمهوری 
رنگارنگ  شعارهای  می شود،  برگزار  ایران  در 

شنیده می شود، اما زمانی که افراد بر مسند کار می نشینند، اغلب همان 
تصمیمات سیاه و سفید اتخاذ می  شود. گذر از مشکالت داخلی ما را به 

حل بحران های خارجی می رساند. باید قبول کرد بخشی از مشکالت 
اقتصادی ما ناشی از تحریم هاست و اظهارنظرهایی که اعالم می شود 
و غیرمستند  آگاهی  بدون  قطعاً  نگذاشته،  اثر  ایران  اقتصاد  بر  تحریم 

است. 
ایران  مردم  برجام خارج شد، سفره  از  آمریکا  که  در طول سال هایی 
هر سال کوچک تر شده و با شیوع ویروس کرونا به مشکالت معیشتی 
مردم اضافه شده است. همان طور که گفته شد، ایران باید در مالحظات 
و  کند  نظر  تجدید  ملی  عزت  و  کرامت  حفظ  با  اقتصادی  و  سیاسی 
مهم ترین دلیل آن کوچک شدن سفره مردم است. برخی مقامات دولت 
این اظهار نظر را دارند که بودجه سال 1400 این پیام را به دنیا می دهد 
که سال آینده ایران بدون تحریم خواهد بود، و اگر این درست باشد، 
باید از چنین تصمیماتی حمایت کرد. رفتن ترامپ می تواند برای ایران 
یک فرصت برای دست یابی به رشد اقتصادی باشد، که برای رسیدن به 
این هدف ابتدا باید تحریم ها برداشته شود و از سوی دیگر، همکاری 
ایران با کشورهای دیگر برای انتقال فناوری درجه یک گسترش یابد. 
یکی از دالیلی که رشد اقتصادی ایران پایدار نیست، استفاده از فناوری 
دارد  وجود  ظرفیت  این  درحالی که  است.  دیگر  کشورهای  دو  درجه 
که ایران به یک رشد اقتصادی پایدار پنج تا شش درصد حتی بدون 
نفت دست یابد. پیشنهاد می شود زمانی که تحریم ها برداشته شد، از 
این فرصت استفاده شود و به سمت بودجه عملیاتی برویم. وابستگی 
توجه  باید  می شود.  زیادی  مشکالت  بروز  باعث  نفت  به  ایران  بودجه 
داشت که درآمدهای نفتی باید صرف پروژه های توسعه ای کشور شود، 
نه هزینه های جاری دولت. برداشته شدن تحریم ها دور از ذهن نیست، 
اقتصادی و در مسیر  راستای پیشرفت های  این فرصت در  از  باید  اما 

دست یابی به رشد اقتصادی پایدار بهره برد. 

فرصت سوزی نکنیم

رفتن ترامپ می تواند برای ايران يک فرصت برای 
دست يابی به رشد اقتصادی باشد، که برای رسیدن به اين 

هدف ابتدا بايد تحريم ها برداشته شود و از سوی ديگر، 
همکاری ايران با کشورهای ديگر برای انتقال فناوری درجه 
يک گسترش يابد. يکی از داليلی که رشد اقتصادی ايران 
پايدار نیست، استفاده از فناوری درجه دو کشورهای ديگر 
است. درحالی که اين ظرفیت وجود دارد که ايران به يک 
رشد اقتصادی پايدار پنج تا شش درصد حتی بدون نفت 

دست يابد
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     اقتصاد
غزال بابایی

بورس از ابتدای سال رشد سه تا چهار برابری را تجربه 
کرد. بازار سرمايه فعالیت خود را با شاخص 508 هزار 

واحد آغاز کرد، آن هم در شرايطی که اغلب مردم 
به دنبال مبارزه با ويروس کوويد 19 بودند. با اين که 

بسیاری از مردم از بورس فقط نامش را شنیده بودند، از 
اواخر سال گذشته برای ورود به اين بازار رغبت نشان 

دادند و دلیل اصلی آن هم سودده بودن اين بازار نسبت 
به بازارهای موازی ديگر بود. 

متوسط قیمت مسکن در فروردين گذشته 15 میلیون 
تومان برآورد شد، اما طبق آخرين گزارش بانک مرکزی 

متوسط قیمت مسکن در آذرماه به حدود 27 میلیون 
تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال 98 افزايش 
98/8 درصدی را نشان می دهد. افزايش قیمت مسکن 

از اين جهت قابل اهمیت است که به عنوان يک بازار 
سرمايه گذاری به آن نگاه می شود و اگر ساير بازارها 
مانند بازار سرمايه، خودرو، طال و سکه از رشد قیمت 
جا بمانند، تقاضا برای خريد در اين حوزه باال می رود 

و دوباره گرانی رقم می خورد. از اين رو کارشناسان 
معتقدند کاالهای مصرفی ای که اکنون ماهیت سرمايه 

پیدا کرده اند، بايد وارد بورس شوند تا افراد با هر 
آورده ای بتوانند اقدام به سرمايه گذاری کنند و از سوی 

ديگر، تولید در اين بخش رونق بگیرد. 

بازار سرمایه و بودجه 1400
فروش  محل  از  را  درآمد خود  از  بخشی  گرفته  نظر  در  دولت 

اوراق نفتی و هم چنین عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس 
عرضه کند، که این موضوع دو نظریه موافق و مخالف دارد. برخی 
معتقدند سهام عدالت نشان داد بازار سرمایه هنوز عمق کافی 
برای عرضه بیشتر سهام شرکت های دولتی را ندارد و اگر قرار 
باید  اکنون  از  شود،  دولت  نصیب  محل  این  از  درآمدی  است 
زیرساخت آن را فراهم کرد تا از ابتدای سال آینده به صورت خرد 
و آرام عرضه ها آغاز شود. اما برخی دیگر می گویند عرضه سهام 
سرمایه  بازار  به  عمق بخشی  باعث  می تواند  دولتی  شرکت های 
باشد. چندی پیش دولت با عرضه بخشی از سهام شرکت های 
خود موسوم به دارا اول که مربوط به عرضه بخشی از بانک ها و 
بیمه های دولتی بود و دارا دوم که به سهام شرکت های پاالیشی 
مربوط می شد، درآمدی را کسب کرد. در اولین واگذاری بخشی 
از سهام دولتی در بورس، سه میلیون نفر از این طرح استقبال 
کردند و در زمان فروش توانستند سود خوبی کسب کنند. همین 
موضوع دلیلی شد تا افراد خود را برای استقبال از دارا دوم آماده 
کنند. اما اختالف وزرای اقتصاد و نفت در شهریور گذشته باعث 
شد طرح دارا دوم یا همان پاالیش یکم در زمان وعده داده شده 
عرضه نشود و برخی از مردم اعتماد خود را برای خرید از دست 
دادند. زمانی که طرح پاالیش یکم اجرا شد، بیش از چهارمیلیون 
نفر سهام آن را با پنج میلیون تومان با احتساب 20 درصد تخفیف 
از  مردم  از  برخی  و  نبود  ماجرا  این همه  اما  کردند.  خریداری 
اصل آورده خود نیز ضرر کردند. از این رو این ابهام وجود دارد 
که وقتی مردم از طرح دارا دوم استقبال کردند و زیان دیدند، 
چه اطمینانی وجود دارد که در سال آینده دولت بتواند سهام 
شرکت های خود را در بازار سرمایه بفروشد و درآمد کسب کند. 

گزارش »وخارزم« از پيش بينی وضعيت بورس در ماه های آينده

بازار گرم سرمایه در زمستان
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صنایعی با رشد صددرصدی
امسال  بهار  بورس در  بررسی ها نشان می دهد صنایع 38گانه 
ما  خبرنگار  بررسی   طبق  داشتند.  مناسبی  بسیار  وضعیت 
بیش  امسال  نخست  نیمه  در  پالستیک  و  الستیک  صنعت 
 45 حدود  هم  امسال  پاییز  در  و  داشت  رشد  درصد   87 از 
را  این شرکت ها  که سهام  افرادی  کرد.  تجربه  را  رشد  درصد 
که سرمایه گذاری  پولی  به  نسبت  از صددرصد  بیش  داشتند، 
کرده بودند، سود کسب کردند. صنعت کاشی و سرامیک نیز 
در شش ماهه نخست امسال رشد 57 درصدی داشت که در 
پاییز نیز دوباره رشد بیش از 43 درصدی را رقم زد و بیش از 
صددرصد به ارزش سهام خود افزود. صنعت بیمه که در نیمه 
نخست سال رشد بیش از 122 درصدی را نصیب سهام داران 
کرده بود، در تابستان با افت 24 درصدی روبه رو شد، اما در 
پاییز دوباره نزدیک به 40 درصد باال رفت. صنعت زغال سنگ 
نگرفته و یک  قرار  نزول  از جمله صنایعی است که در مسیر 
 55 رشد  بهار  در  است.  داشته  سال  ابتدای  از  را  نسبی  رشد 
رشد 23  پاییز  در  و  درصدی  رشد 24  تابستان  در  درصدی، 
درصدی داشته است. اما در مقابل صنایع قند و شکر، بانک ها، 
استخراج معادن، محصوالت شیمیایی، سرمایه گذاری ها، تأمین 
آب، برق و گاز و کانه های فلزی همه در پاییز روند منفی را طی 
کردند. بیشترین نزول مربوط به کانی های فلزی با منفی 9.3 
درصد و کمترین مربوط به صنایع قند و شکر با درصد منفی 
0.8 است. برخی کارشناسان معتقدند سیگنالی که به بازار وارد 
شده، نشان می دهد دارندگان سهام سیمان، پاالیشی و بانک ها 

طی ماه های آینده وضعیت بهتری پیدا می کنند. 

بازگشت به برجام!
سوی  از  آمریکا  رئیس جمهور  عنوان  به  بایدن  جو  انتخاب  با 
مردم این کشور، زمزمه های بازگشت آمریکا به برجام شنیده 
می تواند  موضوع  این  موارد  از  بسیاری  در  البته  که  می شود، 
راه گشا باشد. بازار سرمایه از جمله بازارهایی است که می تواند 
با گشایش های اقتصادی بیشترین نفع را ببرد، که البته نیازمند 
توجه  با  حال  است.  بازار  این  به  عمق بخشی  و  زیرساخت ها 
با  می کند،  پیدا  وضعیتی  چه  سال  پایان  تا  بورس  این که  به 
کارشناسان بازار سرمایه گفت وگو کردیم، که نظرات آن ها را در 

ادامه گزارش می خوانید. 

برجام و گشایش اقتصادی
خبرنگار  به  سرمایه،  بازار  کارشناس  میرمعینی،  حمید 
»وخارزم« گفت: هر بازاری که در آن پول وارد و خارج می شود، 
به  اقدام  بعد  و  بپذیرند  باید  سهام داران  که  دارد  ریسک هایی 
سرمایه گذاری کنند. این رویه در بورس های بزرگ جهان هم 
وجود دارد و به سهام داران تضمین داده نمی شود که در یک 

مدت مشخص می توان سود کسب کرد.
او در ادامه گفت: زمانی که انتخابات آمریکا در حال برگزاری 
با این که برخی  بازارها در رکود قرار گرفت و  از  بود، بسیاری 
بازارها روند نزولی را طی کردند و برخی دیگر وارد مدار صعود 
هر  در  نبود.  تقاضا  افزایش  و  سرمایه گذاری  از  خبری  شدند، 
باالتری داشت و اعالم می شد، یک باره  ایالتی که ترامپ رأی 
بازار ایران متأثر می شد و با رأی آوری بایدن در ایالت های دیگر 
ایاالت  انتخابات  یافتن  پایان  با  اما  می رسید،  ثبات  به  دوباره 
نسبی  ثبات  به  بازار  نتیجه،  شدن  مشخص  و  آمریکا  متحده 

رسیده است.

بازار  در  آن  تأثیر  و  برجام  به  آمریکا  بازگشت  به  میرمعینی 
سرمایه اشاره کرد و افزود: اگر آمریکا به برجام بازگردد، روند 
مثبت و رو به رشدی در بازار سرمایه خواهیم داشت، اما باید 
توجه داشت که تداوم روند صعودی بازار سرمایه به معنای رشد 
از تحوالت  از سهم ها که  تمام سهم ها نیست و حتماً گروهی 
احتمالی سیاسی و اقتصادی منتفع می شوند، راه خود را از سایر 

سهم های بازار جدا خواهند کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که با بازگشت برجام، 
صنایع صادرات محور برنده اصلی بازار سرمایه هستند، توضیح 
حجم  در  هم  می شود،  صادر  کشور  از  کاالیی  که  زمانی  داد: 
تولید و فروش سود کسب می کند و هم هزینه های صادراتی 
تأمین  توجه داشت  باید  از سوی دیگر،  آن ها کاهش می یابد. 
مواد اولیه برای کارخانجات با هزینه پایین تری انجام می شود. 

دارویی،  غذایی،  پتروشیمی،  صنایع  کرد:  تأکید  ادامه  در  او 
خودرویی ، معدنی و بانکی از بازگشت آمریکا به برجام بیشترین 
نفع را می برند. البته منتفع شدن این صنایع در کنار حذف ارز 
دولتی که موجب رانت زیادی شده، می تواند به بهبود عملکرد 

این شرکت ها کمک کند. 
بازارهای موازی سوددهی خود  بازگردد،  برجام  به  آمریکا  اگر 
افزایش  بورس  سرمایه گذاری در  و قطعاً  از دست می دهند  را 
خواهد یافت، که این موضوع باعث قدرت گیری شرکت ها برای 

اقدامات توسعه ای است. 

ثبات در بورس
حامد فالح، کارشناس بازار سرمایه، با بیان این که بعید است تا 
پایان سال اتفاق خاصی متوجه بازار سرمایه شود، به خبرنگار 
و  اقتصادی  زمینه  در  خاصی  تحوالت  و  تغییر  اگر  گفت:  ما 
سیاسی ایران رخ ندهد، بازار سرمایه هم متحول نخواهد شد. 
بزرگ تر  سرمایه  بازار  چه  هر  داشت  توجه  باید  این که  ضمن 
شود، نظارت بر فعالیت شرکت ها باید دقیق تر شود تا سرمایه 

اجتماعی از بین نرود. 
فالح با بیان این که اقتصاد ایران با مشکالت زیادی دست وپنجه 
این جهت در جهان  از  بازار سرمایه  نرم می کند، توضیح داد: 
شهرت دارد که زیر سایه شفافیت فعالیت خود را ادامه می دهد، 
اما باید توجه داشت عملکرد دولت ها نباید به اعتماد سهام داران 
لطمه بزند و اگر این اتفاق بیفتد، شاید مشکالت زیاد شود و 
دارندگان سرمایه از ورود پول های خود به این بازار خودداری 

کنند. 
این کارشناس بازار سرمایه پیش بینی کرد: به نظر می رسد بازار 
با  بعید است  و  باشد  ثابتی داشته  روند  پایان سال  تا  سرمایه 
نوسان زیادی روبه رو شود. هر چند باید توجه داشت از ابتدای 
افزایش چشم گیری  بازار  این  به  نقدینگی  تا کنون ورود  سال 
داشته و شاخص کل که 508 هزار واحد بوده، سه برابر رشد 
بود،  دیگر شده  بازارهای  وارد  نقدینگی  این  اگر  است.  داشته 
تورم در بازارهای موازی بسیار بیشتر بود. از این رو باید از بازار 

سرمایه حمایت شود تا میزبان پول های سرگردان باشد. 
بازار سرمایه یعنی پولی که صرف تولید و ادوات  او،  به گفته 
تولید و فراهم شدن زمینه های تولید در کشور می شود. به همین 
دلیل این بازار نسبت به سایر بازار ها می تواند موقعیت های الزم 
برای رونق اقتصاد در کشور را فراهم کند. اما اگر این پول صرف 
هزینه های جاری شرکت ها شود، آورده ای برای اقتصاد نخواهد 
داشت. درنتیجه باید نظارت ها در حوزه فعالیت شرکت ها قوی تر 

شود و سهام داران با رغبت بیشتری وارد این بازار شوند.

حامد فالح، کارشناس بازار 
سرمايه: به نظر می رسد 

بازار سرمايه تا پايان سال 
روند ثابتی داشته باشد و 

بعید است با نوسان زيادی 
روبه رو شود. هر چند بايد 

توجه داشت از ابتدای سال 
تا کنون ورود نقدينگی به 

اين بازار افزايش چشم گیری 
داشته و شاخص کل که 508 

هزار واحد بوده، سه برابر 
رشد داشته است. اگر اين 

نقدينگی وارد بازارهای ديگر 
شده بود، تورم در بازارهای 
موازی بسیار بیشتر بود. از 
اين رو بايد از بازار سرمايه 

حمايت شود تا میزبان 
پول های سرگردان باشد
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اقتصاد جهان

در اين بخش می خوانيد

  باال و پایین های بورس جهانی در پاییز ۲۰۲۰

 دالیل نوسان قیمت جهانی طال و تأثیرات آن 

  همه چیز درباره رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سالی که گذشت

 کدام کشور منتخب سال اکونومیست خواهد بود؟

 آیا بیت کوین به سلطنت دالر پایان می دهد؟

 جدیدترین آمار حداقل دستمزد در سراسر دنیا

 آسیب شناسی سلطه اسکناس سبز در تجارت جهانی

 سهم کشورها از بازار جهانی غذا



آخرين روزهای سال 2020 را در حالی پشت سر 
می گذاريم که امسال بازارهای سهام دنیا به دلیل 

شیوع بیماری کرونا دست خوش تغییراتی شدند و در 
روزهای تشديد تنش های آمريکا و چین به رنگ قرمز 

و روزهايی ديگر با امید به توزيع گسترده واکسن کرونا 
به رنگ سبز درآمدند. در اولین ماه های سال 2020 

وضعیت بورس صعودی بود، اما با آمدن ويروس کرونا 
همه چیز به طرز چشم گیری تغییر و بورس ريزش پیدا 

کرد. ويروس کرونا میلیون ها نفر را آلوده کرد و قربانیان 
بسیاری گرفت. مشاغل و کسب وکارهای زيادی از بین 

رفتند و افراد زيادی بی کار شدند. بازار بورس آمريکا 
پس از مدتی هر روز رشد می کرد، درحالی که آمار 

بدترين نرخ تولید ناخالص داخلی در طول تاريخ را ثبت 
کرده بود. اين موضوع موجب سردرگمی سرمايه گذاران 

در اين بازار شد و بسیاری از آن ها به دلیل ريسک باال 
از بازار خارج شدند. اما اکنون با ساخت واکسن کرونا 

در روزهای بهتری قرار داريم و امید به ريکاوری هرچه 
زودتر اقتصاد جهانی می رود. در اين گزارش نگاهی 

به تغییرات بورس جهانی طی ماه های اخیر انداختیم و 
تأثیر رويدادهايی چون انتخابات آمريکا، برگزيت، کرونا 

و توزيع واکسن آن را بر بورس جهانی بررسی کرديم.

بازارهای سرمایه و کرونا 
اواخر تابستان که دنیا با موج دوم کرونا دست وپنجه نرم می کرد، 

بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه خود را از بورس خارج کردند. 
به طوری که رقمی حدود 25/8 میلیارد دالر از بازار بورس آمریکا 
خارج شد که بخش زیادی از آن )11/6 میلیارد دالر( متعلق به 
سهام شرکت های بزرگ بود. این سرمایه گذاران آمریکا انگیزه 
از سوی کنگره دریافت نکردند و سرمایه هایشان  مالی زیادی 
را از بازار بورس آمریکا خارج کردند. این سومین خروج بزرگ 
ریزش  موجب  و  بود   2019 ژوئن  تاریخ  از  بورس  از  سرمایه 
بورس آمریکا شد. این ریزش ها روی بازار بورس ایران در اوایل 

مهرماه نیز تأثیر گذاشت.
کرونای  شدن  مثبت  خبر  پی  در  بورس  بزرگ تر  ریزش  اما 
ترامپ به وجود آمد. اوایل اکتبر )دهه اول مهر ماه( خبر ابتالی 
گذاشت. شاخص  تأثیر  بازارهای جهانی  روی  کرونا  به  ترامپ 
شدن  اعالم  مثبت  از  پس  آمریکا  استریت  وال  بورس  سهام 
همراه شد.  ریزش  با  و همسرش  ترامپ  دونالد  کرونای  تست 
با رسانه ای شدن این خبر برخی از سرمایه گذاران در نخستین 
صف  تشکیل  سیاسی  آینده  به  اطمینان  عدم  دلیل  به  اقدام 
بر  دهند.  کاهش  را  آن  از  ناشی  ریسک های  تا  دادند  فروش 
این اساس شاخص صنعتی داوجونز بیش از 500 واحد کاهش 
یافت و شاخص های اس اند پی 500 و نزدک نیز منفی شدند. 
به  نیز  آمریکا  خزانه داری  ساله   10 دولتی  قرضه  اوراق  سود 
و  ترامپ  دوم  مناظره  یافت.  کاهش  درصد   0.6578 از  کمتر 
بیماری  به دلیل  برگزار شود،  اکتبر  بود 9  قرار  نیز که  بایدن 

او لغو شد. 
و  بود  خبر خوشی  اما  ایران  بورس  برای  ترامپ  بیماری  خبر 

     اقتصاد جهان
آرین طاهری 

باال و پايين های بورس جهانی در پاييز ۲0۲0

در مسیر صعود
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در آذرماه يکی از واکنش های 
خبرساز ترامپ در بورس 

آمريکا مربوط به اخراج 
شرکت های چینی از بورس 
بود. او در واپسین روزهای 

رياست جمهوری اش در 
تالش است آخرين و 

مهلک ترين ضربه ها را به 
چین بزند. در همین راستا 

چهار شرکت چینی ديگر را 
به لیست سیاه کاخ سفید 

اضافه کرد. اين چهار شرکت 
چینی که شاخص سهام آن ها 

به دستور آمريکا از نزدک 
حذف و اخراج می شوند، تنها 
شرکت های موجود در لیست 
سیاه واشنگتن هستند که در 
»بازار بورس نزدک« حضور 

دارند. تنش های میان آمريکا 
و چین به شديدترين حد خود 

از سال 1979 رسیده است

بازار معامالت را با رشد همراه کرد. برخی اعتقاد داشتند این 
انتخابات  در  پیروزی  برای  را  او  شانس  می توانست  بیماری 
متکی  بسیار  آن ها  به  او  که  کاالهایی  بازار  زیرا  دهد،  کاهش 
است، منفی شده بود و برخی بر این باور بودند که طال ممکن 
است تا 1800 دالر و نفت تا 30 دالر نیز ریزش داشته باشد. در 
آن روزها مجلس نمایندگان آمریکا جزئیات بسته محرک مالی 
بودند.  مجلس  در  تصویب  منتظر  و  کرده  تصویب  را  کرونایی 
به  توجه  با  تا  بودند  بعدی  تحوالت  منتظر  نیز  سرمایه گذاران 
نتایج آن، روی بازارهای مختلف سبد سرمایه خود را بچینند. 

در هفته سوم مهر با مرخص شدن ترامپ وضعیت بورس های 
بازارهای سهام آسیا در واکنش  برای مثال،  بهتر شد.  جهانی 
به مرخص شدن رئیس جمهور آمریکا از بیمارستان و احتمال 
تصویب بسته حمایتی جدید به باالترین سطح دو هفته گذشته 
9دهم  هنگ کنگ  بورس  سنگ  هانگ  شاخص  رسیدند.  خود 
بسته  واحد   980.65 و  هزار   23 در سطح  و  رفت  باال  درصد 
شد. در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص فوتسی 100 
بورس لندن با 12صدم درصد افزایش نسبت به روز قبل و در 
بورس   30 دکس  شاخص  شد.  بسته  واحد   5949.94 سطح 
فرانکفورت در آلمان با صعود 61صدم درصدی و ایستادن در 
سطح 12 هزار و 906.02 واحدی به کار خود خاتمه داد. در 
استرالیا شاخص اس اند پی اس اند ایکس 200 بورس سیدنی 
با 34صدم درصد صعود و ایستادن در سطح 5962.07 واحدی 
به کار خود خاتمه داد. در بازار نفت نیز قیمت ها صعودی بود. 
و  سرما  فصل  به  شدن  نزدیک  با  و  مهر  چهارم  هفته  در 
نگرانی ها از تشدید ابتالی افراد بیشتر به کرونا، بورس آمریکا 
قرمزپوش شد و بیشتر شاخص ها نزولی بودند. هم داوجونز و 
هم S&P500 با ریزش کار خود را ادامه دادند. نزدک نیز 1.7 
درصد کاهش داشت و در 352.54 واحد بسته شد. متعاقب آن 
بورس های لندن، آلمان، توکیو ژاپن و استرالیا نیز کاهش هایی 
از  پیش  تا  آمریکایی  بورس های  شاخص  کردند.  تجربه  را 
انتخابات آمریکا در هفته چهارم مهر رفتارهای متفاوتی را نشان 
دادند و سرمایه گذاران نیز مردد بودند تا پس از نتیجه انتخابات 
مؤسسه  در  مالی  امور  کارشناس  لی،  تام  کنند.  تصمیم گیری 
فاندزرات گلوبال ادوایزرز، در این باره گفت: »به گمانم تا زمان 
معامله گران  رفتار مضطربانه  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 
دیدگاه های  انتخاباتی  رقیب  دو  چرا که  داشت،  خواهد  ادامه 
کاماًل متفاوتی در حوزه تجاری و اقتصادی با یکدیگر دارند و 
بایدن و  یا کاهش شانس پیروزی  افزایش  به  بازارها  درنتیجه 

ترامپ واکنش های مختلفی از خود نشان خواهند داد.«

سایه انتخابات آمریکا بر سر بورس
پاییز  در  جهانی  بورس های  بر  تأثیرگذار  مهم  رویداد  دومین 
سال جاری، انتخابات آمریکا بود. در روز انتخابات شاخص های 
دادند.  نشان  انتخابات  شروع  به  مثبت  واکنش  جهانی  بورس 
میزان  به  افزایش  درصد   1.60 با  داوجونز  شاخص  میانگین 
به  افزایش  با 1.23 درصد  نیز   S&P500 و شاخص  26925

3310 رسید. 
پس از برگزاری انتخابات شمارش آرا چند روز به طول انجامید 
و خبرهایی از پیش روی هر دو رقیب در ایالت های مختلف به 

گوش می رسید. چشم بازرگانان و سرمایه گذاران دنیا به نتیجه 
انتخابات بود و شمارش آرا کند پیش می رفت و هیچ کدام از 
طرفین نتوانسته بودند به حد نصاب آرا دست پیدا کنند، اما 
در  داشت.  کاخ سفید  به  راه یابی  برای  بیشتری  بایدن شانس 
چنین شرایطی همه شاخص ها در اواسط آبان در وال استریت 
درصد   1.95 با  داوجونز  شاخص  به طوری که  بودند،  صعودی 
افزایش نسبت به روز قبل و در سطح 28 هزار و 390.18 واحد 
بسته شد. شاخص اس اند پی 500 نیز با 1.94 درصد صعود تا 
سطح 3510.45 واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی 
آمریکا یعنی نزدک کامپوزیت با 2.59 درصد صعود در سطح 

11 هزار و 890.93 واحدی بسته شد.
اروپایی  و  آسیایی  بورس های  یعنی  جهانی،  بورس های  دیگر 
خود  از  بایدن  احتمالی  پیروزی  به  نسبت  خوبی  عملکرد  نیز 
نشان دادند. شاخص فوتسی 100 بورس لندن با 0.39 درصد 
صعود نسبت به روز قبل و در سطح 5906.18 واحد بسته شد. 
هم چنین شاخص کک بورس پاریس با افزایش 1.24 درصدی 
در سطح 4983.99 واحد بسته شد. در مادرید شاخص ایبکس 
آسیا  در  رسید.  واحد   6924.20 به  و  رفت  باال  درصد   2.10
نیز شاخص نیک کی 225 بورس توکیو ژاپن با صعود 1.73 
درصدی تا سطح 24 هزار و 105.28 واحدی باال رفت. شاخص 
هانگ سنگ بورس هنگ کنگ 3.25 درصد باال رفت و در سطح 
25 هزار و 695.22 واحد بسته شد. در چین شاخص شانگهای 
سطح  در  و  کرد  تجربه  را  درصدی   1.48 صعود  کامپوزیت 
4885.11 واحد بسته شد. شاخص اس اند پی اس اند ایکس 
200 استرالیا نیز با 1.29 درصد افزایش در سطح 6139.61 

واحد ایستاد. 
بااین حال، هر روز وضع به این منوال نبود و باال و پایین های 
بورس ادامه داشت. با طوالنی شدن روند شمارش آرا شاخص 
داوجونز منفی شد و قیمت طال افزایش و قیمت دالر با کاهش 
کرد.  آغاز  را  خود  صعودی  روند  هم  بیت کوین  شد.  مواجه 
کارشناسان همه این نشانه ها را حاکی از احتمال شکست ترامپ 
می دانستند. تا هفته سوم آبان نتیجه انتخابات آمریکا از جانب 
چند رسانه معتبر اعالم و طی آن نامزد حزب دموکرات یعنی 
بازارهای مالی  نام گرفت. واکنش  این رقابت  بایدن پیروز  جو 
جهان به این نتیجه مثبت بود. پس از اعالم نتیجه انتخابات با 
امید به تغییرات اقتصادی و رویکرد دولت جدید شاهد تضعیف 
امید  و  بورس  مثبت  واکنش  قیمت طال،  تقویت  دالر،  قیمت 
برای قیمت و عرضه مناسب نفت بودیم. سی.ان.ان در گزارشی 
استریت در  وال  اما  تمام نشده،  نوشت:  »انتخابات  این باره  در 
حال جشن گرفتن است، چراکه با وجود بحران های اقتصادی 
به واسطه همه گیری ویروس کرونا صحنه بورس در آمریکا با 
هیچ موج آبی یا قرمزی همراه نبود.« هم چنین در نخستین روز 
کاری پس از انتخاب بایدن در بازارهای جهانی نفت و انرژی، 
قیمت نفت برنت با 0.69 سنت افزایش نسبت به روز گذشته 
به 40.39 دالر رسید و دالر نیز به پایین ترین سطح خود طی 
2.5 سال اخیر رسید. سرمایه گذاران سراسر دنیا این اتفاق را به 
فال نیک گرفتند و به بهترین روش با اندازه گیری سهام جهانی 
که به باالترین رکورد در معامالت اولیه رسیده بودند، واکنش 
نشان دادند. اما سرمایه گذاران اروپایی که مسائل دیگری چون 
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بسیاری از سرمايه گذاران 
به چشم انداز سال 2021 

نگاه ويژه دارند و سؤال آن ها 
اين است که عملکرد بعدی 
بازار بورس آمريکا چیست. 

 usatoday کارشناسان
می گويند با وجود آن که تعداد 

تلفات کرونا سرسام آور 
است، اما بازار سهام آمريکا 

نسبت به سال 2021 
خوش بین است. کارشناسان 

سی.ان.ان نیز اعتقاد دارند 
بازار در مارس 2021 

می تواند به روند صعودی 
خود ادامه دهد

بحرانی شدن اوضاع کرونا و برگزیت در قاره آن ها وجود داشت، 
خود  منطقه ای  رقبای  به  نسبت  افتادن  عقب  از  حدودی  تا 
هر  از  بیش  برگزیت  مذاکرات  شکست  کردند.  خطر  احساس 
زمان دیگری به خطری برای آینده اقتصادی اروپا تبدیل شده 
است. بااین حال، پیش بینی می شود سهام اروپا نیز می تواند با 
وجود مشکالت کرونا از حاشیه تجارت و مالیات شرکت ها سود 

ببرد. 

اخراج شرکت های چینی از بورس آمریکا 
بورس  در  ترامپ  خبرساز  واکنش های  از  یکی  آذرماه  در 
او  بود.  بورس  از  چینی  شرکت های  اخراج  به  مربوط  آمریکا 
در واپسین روزهای ریاست جمهوری اش در تالش است آخرین 
راستا چهار  بزند. در همین  به چین  را  و مهلک ترین ضربه ها 
شرکت چینی دیگر را به لیست سیاه کاخ سفید اضافه کرد. این 
چهار شرکت چینی که شاخص سهام آن ها به دستور آمریکا 
از نزدک حذف و اخراج می شوند، تنها شرکت های موجود در 
نزدک«  بورس  »بازار  در  که  هستند  واشنگتن  سیاه  لیست 
حضور دارند. تنش های میان آمریکا و چین به شدیدترین حد 
خود از سال 1979 رسیده است و این جنگ اقتصادی با اعمال 
تعرفه های سنگین روی کاالهای چینی و تحریم  شرکت هایی 
چون هوآوی شروع شد و هم اکنون به اخراج شرکت ها و حتی 

تحریم مقامات چینی رسیده است. 
سران  دستور  به  آمریکا  بورس  بازار  تنش ها،  این  ادامه  در 
آمریکایی، چند شرکت چینی دیگر را که متهم به رابطه با ارتش 
چین هستند، از شاخص های خود خارج می کند. هم چنین در 
تازه ترین اقدام نیز وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای 
مرکزی کمونیست چین  ارشد حزب  نام 14 عضو  کرد  اعالم 
امور داخلی هنگ کنگ خوانده،  در  دلیل آن چه دخالت  به  را 
با  اقدام  این  که  است،  افزوده  خود  تحریم های  فهرست  به 
انتقاد شدید وزارت خارجه چین مواجه شد. در پی انتشار این 
خبر وال استریت شاخص های نزولی را تجربه کرد. هم چنین 
داوجونز با 0.43 درصد کاهش به سطح 29 هزار و 938 واحد 
سطح  در  پیش روی  درصد   0.29 با  کامپوزیت  نزدک  رسید. 
از شاخص های  12 هزار و 375.31 واحدی بسته شد. برخی 
اروپایی مانند لندن افزایشی و برخی دیگر مانند آلمان کاهشی 

بود و ثباتی در بازارها مشاهده نشد. 

بورس و واکسن کرونا 
منتشر  کرونا  واکسن  بر ساخت  مبنی  زمان خبری  هر  تقریباً 
برای  درمی آید.  سبز  رنگ  به  جهانی  بورس های  می شود، 
مثال، هنگامی که شرکت مادرنا خبر مؤثر بودن 95 درصدی 
واکسن تولیدی خود را داد، شاخص بورس های جهانی افزایشی 
شدند. به تازگی با ساخت رسمی واکسن کرونا از سوی شرکت 
تزریق  و  دنیا  سراسر  در  دارویی  شرکت های  دیگر  و  فایزر 
روی  کرونا  واکسن  گسترده  توزیع  به  امید  واکسن ها،  اولین 
شاخص های مهم بورسی جهان نیز تأثیر گذاشت و آن ها را در 
بازه کریسمس و سال نوی میالدی  به  نزدیک  تاریخ 25 آذر 
در سطح  داوجونز  که شاخص  جایی  تا  کرد.  افزایشی   2021
30 هزار بسته شد و شاخص اس اند پی 500 با 0.16 درصد 
افزایش تا سطح 3669.25 واحدی باال رفت. دیگر شاخص مهم 
بورسی آمریکا یعنی نزدک کامپوزیت با 0.99 درصد صعود در 
سطح 12 هزار و 500.01 واحدی بسته شد. بورس های ژاپن و 
استرالیا و پاریس و مادرید نیز افزایش شاخص را تجربه کردند. 
البته با وجود شروع روند واکسیناسیون، شیوع کرونا هم چنان 
در سطحی نگران کننده است و این موجب شده سرمایه گذاران 
مالی  بازارهای  در  احتیاط  و  ترس  با  هم چنان  معامله گران  و 
رفتار کنند. محدودیت های کرونایی در بسیاری نقاط دنیا ادامه 
دارد و چشم امید مردم به توزیع سریع این واکسن است. انتظار 
از  پیش  تا  آمریکا  در  اولویت  دارای  افراد  درصد   80 می رود 

فرارسیدن فصل تابستان واکسینه شده باشند. 

پیش بینی بازار سرمایه و سرمایه گذاری در سال 2021 
در انتهای سال 2020 بیشتر کشورهای دنیا در حال ریکاوری 
اقتصادی خود هستند و بهبود رشد را در سه ماهه آخر سال 
مالی  بازارهای  سود  اقتصاد،  بهبود  با  کرده اند.  تجربه  جاری 
به تدریج بهبود خواهد یافت و پس از چند سال به سطح پیش 
از کرونا می رسد. بسته کمک های مالی کرونا، انتخاب بایدن و 
از جانب دولت آمریکا، توزیع  امید به تغییر برخی سیاست ها 
آینده ای  در  بیماری  این  از  و خالصی  کرونا  واکسن  گسترده 
از دالیلی هستند که موجب می شود به  نزدیک، همه و همه 

چشم انداز پیش رو دیدی مثبت داشته باشیم. 
بسیاری از سرمایه گذاران به چشم انداز سال 2021 نگاه ویژه 
بورس  بازار  بعدی  عملکرد  که  است  این  آن ها  سؤال  و  دارند 
وجود  با  می گویند   usatoday کارشناسان  چیست.  آمریکا 
آن که تعداد تلفات کرونا سرسام آور است، اما بازار سهام آمریکا 
نسبت به سال 2021 خوش بین است. کارشناسان سی.ان.ان 
نیز اعتقاد دارند بازار در مارس 2021 می تواند به روند صعودی 
خود ادامه دهد. این روزها سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال 
مانند بیت کوین که به تازگی رکورد سال 2017 خود را شکست 
نیز تبدیل به بحث مهم بازارهای مالی شده است. پیش بینی ها 
حاکی از آن است که شاخص بازارهای سهام در سال 2021 
افزایشی خواهد بود. سرمایه گذاران خرده فروشی اقدام به خرید 
سهام در ماه ژانویه می کنند؛ ماهی که احتماالً ریسک آن کمتر 
و  سال 2021  سوم  و  دوم  ماهه  سه  در  می رود  انتظار  است. 
مردم  از  بسیاری  شدن  واکسینه  و  عادی  زندگی  به  بازگشت 
و  شود  فراهم  سرمایه گذاری  برای  زیادی  فرصت های  دنیا، 
به سطح  قبل خود  با جبران ضررهای سال  بتوانند  شرکت ها 

سود مدنظرشان برسند.
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نوسان های بازار موازی مانند طال و مسکن در نرخ 
ارز می توانند بر وضعیت معیشت و مشاغل تأثیرگذار 

باشد. عالوه بر عوامل محیطی سیاسی و جهانی، 
مواردی مانند پاندمی کرونا را نیز در نظر بگیريد تا 
ببینید اين امر تا چه حد در بازارها آشفتگی ايجاد 

می کند و اين آشفته بازار تا چه میزان می تواند 
اقتصاد و وضعیت کسب وکارها را تحت تأثیر قرار 
دهد. همان طور که کرونا مشاغل زيادی را حذف و 
افراد زيادی را بی کار کرد، نوسان قیمتی مواردی 

مانند فلزات باارزش و نرخ ارز در اين دوره نیز 
سرمايه گذاران زيادی را در معرض خطر ايست قلبی 

قرار داد! در اين گزارش در مورد داليل نوسان فلز 
زرد و تأثیر کرونا روی اين صنعت صحبت می کنیم 
و پیش بینی کوتاهی نیز بر آينده اين بازار در سال 

2021 خواهیم داشت. 

دالیل نوسان طال در ماه های اخیر چه بود؟ 
سفر قیمت طال در رسیدن به باالترین قیمت خود در ماه ژوییه 
آغاز شد. اما تجزیه و تحلیل های نمودار طال نشان داد که آن 
قیمت 20 هزار دالری سرخوشی لحظه ای بیش نبود و سپس 
طال با افت ناگهانی مواجه شد و به قیمت 18800 دالر رسید. 
از اواسط ماه اوت، قیمت طالی جهانی در محدوده 1850 تا 

از  نوامبر  ماه  در  کرد  باارزش تالش  فلز  این  بود.  1920 دالر 
سطح 1950 دالر باالتر رود، اما بازار این حرکت را رد کرد و 
طال به پایین ترین سطح چندماهه اخیر خود رسید. در دو هفته 
پایانی ماه نوامبر، قیمت هر اونس طال در بازه حدودی 1889 
تا 1871دالر به فروش رسید. دالیل زیادی برای این کاهش 
بود.  آمریکا  انتخابات  آن ها  مهم ترین  از  یکی  که  دارد،  وجود 
ترامپ آخر ژانویه باید کاخ سفید را ترک کند و سیاست های 

جو بایدن می تواند بر قیمت طال تأثیر بگذارد. 
دلیل دوم این که دنیا با واکسیناسیون سراسری علیه ویروس 
کرونا فاصله کمی دارد و در بعضی کشورها نیز این واکسیناسیون 
آغاز شده است. با کاهش نگرانی های سرمایه گذاران شرکت ها 
و کسب وکارها در خصوص بیماری کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد 
جهانی، ممکن است سرمایه گذاری طال به عنوان منبعی امن 

کاهش  یابد. 
دلیل سوم این که میانگین شاخص صنعتی داوجونز برای اولین 
اخباری  با  رفت.  باالتر  دالر  مرز 30000  از  نوامبر  ماه  در  بار 
از  کمتر  به وضوح  سرمایه گذاران  می آید،  کرونا  واکسن  از  که 
ماه ها پیش در مورد چشم انداز اقتصادی آینده نگران هستند. 
در پایان ماه نوامبر طال به سطح معامالت در ماه ژوئن رسید. 
امید در پیش بینی قیمت صعودی طال وجود دارد،  بارقه های 
زیرا شاخص قدرت نسبی )RSI( برای اولین بار از ماه سپتامبر 

به زیر 30 رسیده است. 

داليل نوسان قيمت جهانی طال و تأثيرات آن 

صعود فلز زرد از نردبان پاندمی
     اقتصاد جهان

نجوا ناجی
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شفاف نبودن وضع اقتصادی 
بسیاری از کشورها و اعتماد 
به بازار طال نسبت به ساير 

بازارهای سرمايه گذاری 
باعث افزايش ذخیره طال 

شده است. بر اساس 
گزارش منتشرشده از 

سوی شورای جهانی طال، 
بانک های مرکزی در سال 

2019، بیش از 668 تن طال 
خريداری  کرده اند که اين 

رقم 17 تن بیشتر از رکورد 
ثبت شده در سال 2018 

است

و  سرمایه گذاران  به  می تواند  فنی  تحلیل های  این  از  برخی 
آگاهانه کمک کند.  و  بهتر  کسب وکارها در تصمیم گیری های 
تجزیه و تحلیل طال نشان می دهد در کوتاه مدت ممکن است 
به سطح  و حتی  کند  پیدا  گرایش  نزولی  به سمت  بازار طال 
بررسی  است.  عقب  به  گام  یک  این  بااین حال،  برسد.   1745
نمودارهای بلندمدت نشان می دهد سرمایه گذاران نباید وحشت 
کنند. نمودار 52 هفته ای سایت capital.com نشان می دهد 
که طال فاصله آشکاری با پایین ترین سطح خود دارد. وضعیت 
اقتصادی کشورها رو به بهبود است و کسب وکارها در سه ماهه 

دوم 2021 جان تازه ای خواهند گرفت. 

تأثیر کرونا بر صنعت طال در دنیا
این  کارگران  و  طال  استخراج  صنعت  کرونا  همه گیر  بیماری 
و  باال  هزینه های  با  تولید  داد.  قرار  تأثیر  تحت  را  معادن 
بازار و  این  قرنطینه های طوالنی موجب کسب سود کمتر در 
از اول ژانویه تا 14 اوت سال  افزایش قیمت شد. به طوری که 
2020، قیمت طال به میزان 28 درصد افزایش یافت. در همین 
حال قیمت انرژی و ارز در برخی از کشورهای استخراج کننده 
طال کاهش یافت، اما به دو دلیل خنثی شد؛ تهدیدی که کرونا 
ایجاد  آن ها  کارمندان  و  معدنی  شرکت های  از  بسیاری  برای 
کشورهایی  در  که  قرنطینه ای  محدودیت های  دوم  و  می کرد 
مانند کانادا و مکزیک، پرو و آفریقای جنوبی اعمال و موجب 
شد که آن ها عملیات خود را کاهش دهند، یا برای مدتی به 

طور کامل متوقف کنند. 
افزایش  موجب  حمل ونقل  عدم  و  طال  تأمین  کمبود 
از سوی  عرضه  کاهش  و  عملیات   برخی  در  هزینه ها 
قابل  تأثیر  مشکالت  این  است.  شده  طال  معادن 

قیمت  و  داشتند  طال  قیمت  روی  توجهی 
دادند.  افزایش  درصد  سه  تا  یک  را 

و  پرو  مکزیک،  آرژانتین،  دولت های 
معادن طالی خود  آفریقای جنوبی 

را به طور موقت تعطیل کردند. 
در  نیز  از کشورها  دیگر  برخی 

پاسخ به کمبود منابع و عدم 

توانایی در انتقال کارگران و پرسنل متخصص، روند تولیدشان 
بااین حال، برخی معادن روباز به فعالیت خود  را کند کردند. 
ادامه دادند، اما با اعمال قرنطینه سراسری دو هفته ای آن ها 
 MineSpans مؤسسه  تحلیل  و  تجزیه  شدند.  تعطیل  نیز 
عملیاتی  چالش های  این  از  ناشی  زیان های  می دهد  نشان 

می تواند به 3.7 درصد برسد. 

میزان ذخایر طالی بانک های مرکزی 
بانک های مرکزی در سراسر دنیا میزانی طال را به عنوان ذخیره 
و پشتوانه برای پول ملی نزد خود نگه  می دارند. شفاف نبودن 
وضع اقتصادی بسیاری از کشورها و اعتماد به بازار طال نسبت 
به سایر بازارهای سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره طال شده 
جهانی  شورای  سوی  از  منتشرشده  گزارش  اساس  بر  است. 
طال، بانک های مرکزی در سال 2019، بیش از 668 تن طال 
خریداری  کرده اند که این رقم 17 تن بیشتر از رکورد ثبت شده 

در سال 2018 است.
***

بخش  عمده ای از این خرید )حدود 390 تن( در نیمه نخست 
سال انجام شده است.

سوی  از  طال  خرید  می دهد  نشان  هم چنین  گزارش  این 
باالترین سطح 50 سال  به  بانک های مرکزی در سال 2019 

گذشته رسیده است.
رسمی  ذخایر  میزان  داد  نشان  طال  جهانی  شورای  آمارهای 
تا اکتبر 2019 میالدی به بیش از 34500 تن  طالی جهان 
مرکزی  بانک  شامل  یورو  منطقه  رقم  این  از  رسید. 
از 10776 تن ذخایر جهانی طال را در  اروپا بیش 
اختیار دارد که معادل 57.4 درصد کل ذخایر ارزی 

خارجی است.
هر  مرکزی  بانک  سیاست های  جز  به 
و  بحران  دوران  در  عمدتاً  کشور، 
دوران  مانند  اطمینان  عدم  افزایش 
باال  طال  خرید  برای  تقاضا  کرونا 
ژئوپلیتیکی  تنش های  می رود. 
تجاری،  جنگ  خاورمیانه،  در 
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برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( از جمله دالیل افزایش 
برای  از دالیل جاری  نیز  نااطمینانی در سال گذشته و کرونا 

افزایش ذخیره طالی بانک های مرکزی بود. 
بسیاری از کشورهای جهان در طول سال های اخیر نسبت به 
افزایش ذخایر طالی خود اقدام کرده اند و آمریکا و آلمان در 
رأس این کشورها بودند. وضعیت ذخایر طالی بانک های روسیه 
نیز تابستان 2020 رکورد زد و به 7.4 میلیارد دالر رسید. نگرانی 
از تداوم بحران کرونا یکی از دالیلی بود که بانک های مرکزی 
بااین حال،  آوردند.  روی  طال  ذخایر  جمع آوری  به  کشور  این 
کشورهایی مانند کانادا هم هستند که در ذخایر بانک مرکزی 
به دولت  متعلق  آخرین شمش های طال که  ندارند.  خود طال 
کانادا بود، در سال 2003 فروخته شدند. بااین حال، نظر به این 
واقعیت که در هیچ شرایطی از جذابیت و ارزش طال به عنوان 
یک ارز امن کم نمی شود، بانک مرکزی کانادا در مطالعه اخیر 
ابهامات  و  مخاطرات  به  توجه  با  که  است  کرده  توصیه  خود 
اقتصادی و سیاسی فزاینده در جهان، بهتر است ذخایر ارزی 

کشور بار دیگر به این عنصر گران بها مزین شود.

آینده بازار طال در سال 2021 
طالی  کریسمس،  بازه  به  نزدیک  و  زمستان  روز  اولین  در 
جهانی یک درصد صعود کرد و به باالترین حد یک ماه و نیم 
اخیر خود رسید. بهای هر اونس طال در این روز به 1896 و 
39 سنت رسید. این در حالی است که اوایل معامالت تا مرز 
1899 دالر و 29 سنت پیش رفته بود. در بازار معامالت آتی 
آمریکا، هر اونس طال با 0.7 درصد افزایش، به 1902 دالر و 
بسته حمایتی  واکسن کرونا،  توزیع  به  امید  70 سنت رسید. 

مرکزی  بانک های  پولی  سیاست های  و  آمریکا  کرونایی  مالی 
همه و همه می تواند بر افزایش قیمت طال در سال 2021 تأثیر 

داشته باشد. 
برای  نمی دانند.  نامحتمل  را  قیمت  افزایش  این  کارشناسان 
اکسی  بازار طال در شرکت  استراتژیست  اینس،  استفن  مثال، 
کورپ، اعتقاد دارد طال نیروی صعودی کافی برای رسیدن به 
به سطح  صعود  حتی  و  سال  پایان  تا  دالر   1900 مرز  باالی 

1925 دالر را پیدا می کند. 
او می گوید: »اگر بسته کمک مالی را با خوش بینی برای پایین 
نگه داشتن نرخ های بهره به مدت طوالنی از سوی بانک مرکزی 
آمریکا یکی کنیم، می توان انتظار داشت که قیمت طال حداقل 

تا مارس 2021 به خوبی پشتیبانی شود.«
این پیش بینی تا ماه مارس است. انتظار می رود در سه ماهه دوم 
و سوم سال میالدی جدید، با تسریع روند ریکاوری اقتصادی 
کشورها و تزریق واکسن، وضعیت بهتر شود و با افزایش دالر، 

طال هم قابلیت افزایش بیشتر را داشته باشد. 
نیز  فیوچرز  فیلیپ  شرکت  در  کاال  ارشد  مدیر  ساندو،  آوتار 
رشد  کرونا  ویروس  همه گیری  »وخامت  نوشت:  یادداشتی  در 
سراسر  مرکزی  بانک های  و  کرده  محدود  را  جهانی  اقتصاد 
جهان را واداشته است سیاست های پولی تسهیلی اتخاذ کنند 

که به نفع طال خواهد بود.«
و  سرمایه گذاران  برای   2020 سال  مانند   2021 سال 
کسب وکارها نخواهد بود. در سال 2020 بیش از هر چیز تحت 
بر  در  را  ما  زندگی  تمام  که  بودیم  ناشناخته  ویروسی  تأثیر 
اولیه  با توزیع  گرفت. اکنون نگرانی های مربوط به کووید 19 

واکسن کاهش می یابد.

آوتار ساندو، مدير ارشد کاال 
در شرکت فیلیپ فیوچرز 
نیز در يادداشتی نوشت: 

»وخامت همه گیری ويروس 
کرونا رشد اقتصاد جهانی 

را محدود کرده و بانک های 
مرکزی سراسر جهان را 

واداشته است سیاست های 
پولی تسهیلی اتخاذ کنند که 

به نفع طال خواهد بود.«
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در سال 2020، شکل جديدی از ويروس کرونا، احتماالً 
از طريق حیواناتی که در بازار حیوانات شهر ووهان در 
چین فروخته می شدند، در جهان منتشر شد و بدترين 

بحران جهانی را از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، 
رقم زد. ويروس کوويد 19 تا کنون منجر به بیمارِی 

73 میلیون نفر و مرگ بیش از يک میلیون و 600 هزار 
نفر در جهان شده  است. بیست وسوم ژانويه 2020 

بود که دولت چین قرنطینه سرتاسری در شهر ووهان 
را اعالم کرد. طولی نکشید که سروکله اين ويروس در 

کل استان هوبی و فراتر از آن هم پیدا شد. رفته رفته 
ويروس به همه  جای دنیا سرايت پیدا کرد. سیاسِت 

»تعطیلی سرتاسری« در ساير کشورهای درگیر با اين 
ويروس هم دنبال شد تا جلوی همه گیری آن را بگیرند. 
اواخر ژانويه، موارد ابتال به اين ويروس در آلمان، ژاپن، 

تايوان و ويتنام شناسايی و گزارش شد. بازارها دچار 
نوسان شدند، نگرانی هايی در مورد اختالل در زنجیره 

تأمین شکل گرفت و خیلی زود چین را با مشکل مواجه 
کرد. اواخر ماه فوريه بود که سازمان بهداشت جهانی 
اعالم کرد اکثر موارد ابتال به اين بیماری، در خارج از 

چین رخ داده  است. ايتالیا نخستین کشوری بود که 
به شدت آسیب ديد. ابتدا بیمارستان ها پر از بیمار شد و 

بعد هم کِل کشور در اوايل ماه مارس قرنطینه شد. 

در  مردم  شد  باعث  ناگهانی  قرنطینه های  و  تعطیلی ها  همین 
برخی از کشورها و منطقه ها به خریدهای هیجانی روی بیاورند. 
این مسئله به ویژه در آمریکا و بریتانیا قابل مشاهده بود. در این 
کشور قفسه فروشگاه ها خیلی زود خالی شد. بسیاری از افراد 
هم به خریدهای آن الین روی آوردند. موتورهای جست وجوگر 
دستمال   مثل  کاالهایی  خرید  برای  زود  خیلی  هم  اینترنتی 
توالت، تجهیزات تناسبت اندام و ابزار ساخت نان و شیرینی به 
راه افتادند. در کشورهای فقیرتر مثل هند، هزینه های انسانی 
باالتر بود. بسیاری از کارگران مهاجر، به صورت ناگهانی بی کار 
نزد خانواده هایشان  و  به وطن خود  به ناچار  درنتیجه  و  شدند 
بزرگ ترین  حقیقت  در  هند  در  جابه جایی  این  بازگشتند. 
سال  در  جداسازی  زمان  از  کشور  این  در  انسانی  جابه جایِی 
1947 بود. اقتصاد هند در فاصله ماه های آوریل تا ژوئن، حدود 

25 درصد کوچک شد. 
در اواخر ماه مارس، چین اعالم کرد موارد ابتال در این کشور 
هم  ووهان  در  سرتاسری  تعطیلی  گرفته  است.  نزولی  روند 
اوایل ماه آوریل به پایان رسید. چین مرزهای خود را به روی 
اروپا شیوع پیدا  خارجی ها بست، چراکه بیماری به سرعت در 
می کرد. بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا جزو کشورهایی بودند 

که ویروس به تهدیدی جدی برای آن ها تبدیل شده بود. 

خیلی نزدیک به من نایست
آمریکا تقریباً بزرگ ترین ضربه را از ویروس کرونا خورد. دونالد 
محدودیت های  او  نگرفت.  جدی  را  ویروس  این  ابتدا  ترامپ 
فدرال را در ماه آوریل برداشت. حتی به مردم وعده داد تا پیش 
بازگردد.  عادی  روال  به  زندگی  بود،  راه  در  که  از جشن هایی 
برای پوشاندن صورت هم خیلی زود به یک  پوشیدن ماسک 
برچسب سیاسی در این کشور تبدیل شد. ترامپ انگشت اتهام 
به سمت سازمان بهداشت جهانی دراز کرد و گفت این سازمان 
از چین حمایت می کند. او گفت آمریکا در سال 2021، سازمان 
بهداشت جهانی را ترک خواهد کرد. برزیل هم رئیس جمهوری 
مشابه آمریکا داشت. ژائیر بولسونارو گفت این بیماری مثل یک 

سرماخوردگی ساده است. 
دیده  به وضوح  مارس  ماه  اواسط  در  مالی  بازارهای  سقوط 
قرار  نزولی  مسیر  در  بازار،  در  شاخص ها  از  بسیاری  می شد. 
گرفتند. ترس از رکود همه  جا را در خود بلعید. فدرال رزرو یا 
همان بانک مرکزی آمریکا و هم چنین سایر بانک های مرکزی 
در جهان در یک اقدام اضطراری، نرخ های بهره را کاهش دادند. 
در آمریکا، فدرال رزرو، اوراق شرکتی را هم برای بازارها ارائه 
پیش  دهه  یک  یعنی  گذشته،  در  که  است  اقدامی  این  کرد. 
وقتی بحران بزرگ اقتصادی رخ داده بود، از آن خودداری کرده 

بود. 
نفت هم دچار مشکل شد و حسابی ضربه خورد. گویی  بازار 

     اقتصاد جهان
مترجمصدیقه ثنایی

همه آن چه بايد از رويدادهای اقتصادی، 
سياسی و اجتماعی در سالی كه گذشت، بدانيم

جهان در سال ۲0۲0
مقاله برگرفته از هفته نامه اقتصادِی اكونوميست، اين مقاله 

در ۱9 دسامبر ۲0۲0 منتشر شده  است
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مشکالت ناشی از همه گیری کرونا برای بازار نفت و ضربه زدن 
به آن کافی نبود، عربستان سعودی هم چکشی به دست گرفت 
و با جنگ نفتی با روسیه، وضعیت را بدتر کرد. این دو کشور 
به آن عمل  نتوانستند  تولید داشتند که  بر سر سطح  توافقی 
کنند. به این ترتیب، قیمت نفت به پایین ترین میزان خود از 
سال 1991 تا کنون رسید، در واقع نفت به قیمتی رسید که تا 
کنون سابقه نداشت در یک روز به آن حد برسد. البته شرایط 
بعداً کمی بهتر شد. در اواخر سال 2020، سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت خام )اوپک( و روسیه به توافقی برای افزایش 

عرضه نفت دست پیدا کردند. 
از  می کردند  تالش  مختلف  کشورهای  در  هم  سیاستمداران 
اقتصاد خود حمایت کنند. بسته های حمایتی برای رونق بخشی 
به اقتصاد در آمریکا تأیید کنگره را دریافت کرد. یکی از بسته ها 
به ارزش 2.2 تریلیون دالر بود. تنها در ماه آوریل، حدود 21 
درصد   14.7 بی کاری  نرخ  شدند.  بی کار  مردم  از  نفر  میلیون 
افزایش یافت. اما هیچ وقت به 20 درصدی نرسید که خیلی ها 
پیش بینی کرده بودند. بریتانیا 80 درصد از دستمزدها را برای 
کارگرانی که از وضعیت موجود به ستوه آمده بودند، تضمین 
کرد. برخی از رستوران ها هم در ماه اوت یارانه دریافت کردند. 

برنده ها و بازنده ها
همه گیری برای بعضی از افراد بد هم نبود. وقتی شوِک ناشی 
از تعطیلی های سرتاسری برطرف شد، بورس و بازار سهام به 
رکوردهای  واقع  در  نداشت.  سابقه  کنون  تا  که  رسید  حدی 
به شرکت های  ماجرا  از  زیادی  ثبت رسید. بخش  به  جدیدی 
فناوری مربوط می شد. مثاًل زوم برنامه ای است که برای نشست 
از راه دور کاربرد دارد. این شرکت به یکی از مهم ترین شرکت ها 
و  شده اند  دورکار  کارمندان  از  بسیاری  شد.  تبدیل  جهان  در 
هم  اینترنتی  خرید  افزایش  می گیرند.  بهره  فناوری ها  این  از 
باعث شد آمازون صدها هزار نیروی جدید استخدام کند. ثروت 
جف بزوس، مالک شرکت آمازون که در زمینه خرید اینترنتی 
فعالیت دارد از 111 میلیارد دالر در ماه مارس به 185 میلیارد 
ثروتمند  فرد   10 ثروت  مجموع  رسید.  دسامبر  ماه  در  دالر 

جهان هم با رشد 57 درصدی به 1.14 تریلیون دالر رسید. 
در میان صنایع، گردشگری و هواپیمایی بزرگ ترین بازنده های 
همه گیری بودند. حتی کمک های دولتی هم نتوانست بسیاری 
از خطوط هواپیمایی را نجات دهد. آن ها با کاهش درآمِد 510 
داد  گزارش  هم  ملل  سازمان  شدند.  مواجه  دالری  میلیارد 
کاهش  با  اوت  تا  ژانویه  ماه های  فاصله  در  گردشگری  صنعت 
70 درصدی در درآمد مواجه شده  است. به این ترتیب، ضرری 

730 میلیارد دالری به این صنعت وارد شده  است. 
دشوار  خیلی  نظر  به  که  بودند  کاری  سرگرم  هم  دانشمندان 
می آید؛ ساخت واکسن برای کووید 19. شرکت های داروسازی 
حاضر  واکسن ها  هم  سال  اواخر  تا  بودند.  برنده  بازی  این  در 
شدند. بریتانیا نخستین برنامه تزریق واکسن را آغاز کرد. این 
کشور از واکسنی استفاده کرد که کاماًل آزمایش شده  است. به 
دنبال آن، آمریکا هم فرایند واکسیناسیون را آغاز کرد. حتی 
با واکسن هم مقامات هشدار داده اند که جهان باید یک سال 

دیگر با این ویروس مبارزه کند. 
وقوع جنگ داخلی در اتیوپی یکی از ناامیدکننده ترین اتفاقات 
در سال 2020 بود. ابی احمد، نخست وزیر این کشور که برنده 
جایزه نوبل صلح بود، برنامه حمله ای را راه اندازی کرد و به این 

ترتیب دوباره جدایی طلبان به میدان آمدند. 

ارتش های چینی و هندی هم نخستین مواجهه مرگ بار را بعد 
از دهه ها داشتند. در ارمنستان و آذربایجان هم درگیری هایی 
شکل گرفت. البته دست آخر صلح برقرار شد، اما این صلح به 

نظر خیلی لرزان و موقتی می آید. 
آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن، بعد از سال ها از قدرت کنار رفت که 
دلیل آن بیماری بود. سوگا یوشیهیدو جای او را گرفته  است. او 
تصمیم دارد المپیک توکیو را در سال 2021 در ماه ژوییه برگزار 
کند. چین هم درگیری هایی مجددی با هنگ کنگ داشت. مردم 

در هنگ کنگ دیگر نمی خواهند تحت سلطه چین باشند. 

رویدادهای بزرگ
بزرگ ترین  از  یکی  آمریکا  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
زیادی  پایین  و  باال  دموکرات ها  بود.   2020 سال  رویدادهای 
داشتند تا باالخره جو بایدن را انتخاب کردند. سه شنبه بزرگ 
آمریکا با پیروزی جو بایدن پیش رفت. دونالد ترامپ هم در ماه 
فوریه در مسیر استیضاح قرار داشت. اکنون او باید در تاریخ 20 

ژانویه 2021 کاخ سفید را ترک کند.
مرگ جورج فلوید، مرد سیاه پوست آمریکایی به دست پلیس 
از  بعد  آمریکا  در  آشوب  و  خشم  به  منجر  مینیاپولیس،  در 
چندین دهه شد. فریادهای فلوید که می گفت نمی تواند نفس 
بکشد، به فریاد همه مردم در سرتاسر جهان تبدیل شد. جنبش 
»جان سیاهان مهم است« به دنبال این جریان در جهان به راه 
تندیس  بود.  نژادپرستی  و  برده داری  علیه  جنبش  این  افتاد. 
مردان سفیدپوستی که علیه سیاهان اقدام کرده بودند هم به 
دنبال این ماجرا پایین کشیده شد. آمریکا تابستان خود را با 

اعتراضات سپری کرد. 

تنهاتر از همیشه
بریتانیا، جزیره ای کوچک در اروپا، در 31 ژانویه اتحادیه اروپا 
را ترک کرد. این کشور تا 31 دسامبر در دوره گذار از اتحادیه 
اروپا بود. مذاکراتی برای توافق بعد از جدایِی بریتانیا از اتحادیه 
اروپا )برگزیت( در جریان است. نتیجه هرچه باشد، بریتانیایی ها 

از حاال به بعد از این قاره دورتر شده اند. 
و  مادور  است.  درگیر  و  می جنگد  به تنهایی  هم چنان  ونزوئال 
گوایدو هنوز برای قدرت در نزاع هستند. بالروس وارد بحران 
شده و اعتراضات گسترده ای در این کشور به راه افتاده  است. 
در بولیوی، لوییس آرک به قدرت رسید و رئیس جمهوری این 
دیده  تکنوکرات  یک  عنوان  به  اما  است،  چپ  او  شد.  کشور 
ایرانی می توانست جرقه جنگی بزرگ را  می شود. ترور سردار 
بزند. سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 نفر 

به دلیل خطای انسانی مدت ها مورد بحث بود. 
بخشی از بیروت در یک انفجار از دست رفت و 200 نفر در این 
نفر هم دچار جراحت  و 500  جریان کشته شدند. شش هزار 
باید ساخته شود. در  لبنان دوباره  این شهر در  اکنون  شدند. 
کره  جنوبی فیلمی به اسم »انگل« جایزه اسکار را دریافت کرد. 
به صورت کلی، صنعت فیلم بیشترین آسیب را از تعطیلی های 
سرتاسری دیده  است. سینماها در انتظار سال 2021 هستند. 

آفریقای جنوبی موفق شد برای همیشه فلج اطفال را ریشه کن 
کند و اکنون فقط مواردی در افغانستان و پاکستان وجود دارد. 
درمانی برای فلج اطفال وجود ندارد و تنها راه، تزریق واکسن 

است. 
این ها عمده ترین و مهم ترین اتفاقات جهان در سال 2020 بود. 

حاال باید در انتظار سال 2021 و رویدادهای جدید باشیم. 

گويی مشکالت ناشی از 
همه گیری کرونا برای بازار 

نفت و ضربه زدن به آن کافی 
نبود، عربستان سعودی هم 
چکشی به دست گرفت و با 

جنگ نفتی با روسیه، وضعیت 
را بدتر کرد. اين دو کشور 
توافقی بر سر سطح تولید 
داشتند که نتوانستند به آن 
عمل کنند. به اين ترتیب، 
قیمت نفت به پايین ترين 
میزان خود از سال 1991 

تا کنون رسید، در واقع نفت 
به قیمتی رسید که تا کنون 

سابقه نداشت در يک روز به 
آن حد برسد. البته شرايط 

بعداً کمی بهتر شد. در 
اواخر سال 2020، سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت 

خام )اوپک( و روسیه به 
توافقی برای افزايش عرضه 

نفت دست پیدا کردند
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     اقتصاد جهان
صدیقه ثنایی

معموالً در بیشتر سال ها، اکثر کشورها در جهات مختلفی 
پیشرفت می کنند. اما سال 2020 سالی متفاوت بود؛ 
سالی که در آن مسائلی نظیر مرگ های زودهنگام و 

افول رشد اقتصادی به وضعیت عادِی جديدی تبديل 
شدند. در اين سال، اکثر کشورها فقط تالش می کردند 
از اين مخمصه نجات پیدا کنند و گرفتار شرايط بدتری 
نشوند. به همین دلیل است که ما هم ناگزير، فهرست 

کوتاه خود را از کشورهايی که بیشترين پیشرفت را 
داشته اند، صرفاً به کشورهايی اختصاص داده ايم که 
فقط توانسته اند جلوی بدتر شدِن شرايط را بگیرند. 

نیوزیلند؛ امسال بهتر از پارسال
تقریباً بسیاری از افراد معتقدند نیوزیلند در سال 2020 نسبت 
به سال 2019 به جای بهتری برای زندگی تبدیل شده  است. 
مقامات در این کشور موفق شده اند ویروس را مهار کنند. زمانی 
این کشور شناسایی شده  در  ابتال  مورد جدید  تنها 100   که 
بود، جاسیندار آردرن، نخست وزیر این کشور، مرزهای نیوزیلند 
خیلی  سرتاسری  تعطیلی های  بست،  خارجی ها  روی  به  را 
پنج میلیون  »تیم  از  آردرن  خانم  و  شد  برقرار  کشور  در  زود 
نفری اش« )که یعنی تمام جمعیت این کشور( درخواست کرد 
با هم خوب و مهربان باشند. فقط 25 نفر از مردم این کشور 
جان خود را بابت این ویروس از دست دادند و اکنون می توان 
گفت که زندگی کم وبیش به وضعیت عادی اش بازگشته  است. 
با  را  فصل  این  راگبی،  بازِی  استادیوم های  و  ورزشگاه ها  مثاًل 
که  آردرن  خانم  رساندند.  پایان  به  تماشاچی  از  پر  سالن های 
بسیار محبوب است، دوباره در این کشور با اکثریت آرا انتخاب 

شد و چنین چیزی در این کشور تقریباً بی سابقه است. 

تایوان در مسیر رشد اقتصادی
تایوان نسبت به نیوزیلند، عملکردی به مراتب بهتر داشته  است. 
در این کشور فقط هفت نفر جان خود را بابت ابتال به کرونا از 

دست داده اند. عملکرد اقتصادِی این کشور هم بسیار بهتر بوده 
صرفاً  بلکه  نیست،  کشور  تایوان  می گویند  برخی  البته   است. 
قلمروی با دولت مستقل است. اما به هرحال این کشور توانست 
بدون تعطیلی مدارس، رستوران ها و فروشگاه ها، ویروس کرونا 
را از خود دور نگه دارد. در واقع تعطیلِی زیادی در این کشور 
برقرار نشد. به همین دلیل است که انتظار می رود این کشور 
جزو معدود کشورهایی باشد که در سال 2020 رشد اقتصادی 
را تجربه کرده  است. نکته دیگر این بود که این کشور توجهی 
به تهدیدهای خصمانه پکن نکرد و به این ترتیب، شجاعت و 
جسارتی عجیب از خود به نمایش گذاشت. دولت چین بارها 
شود.  متحد  )چین(  اصلی  با سرزمین  باید  تایوان  است  گفته  
جنگنده های  سایر  و  جنگی  کشتی های  سروکله  حتی  این بار 
وضعیت  بود.  شده  پیدا  جزیره  این  نزدیکی  در  هم  چینی 
ماه  در  تایوانی  رأی دهندگان  هم  باز  اما  بود.  همیشه  از  بدتر 
به دنبال  به سینه رئیس جمهوری زدند که  ژانویه،  دست رد 
پیوندها و روابط گرم تر و بهتر با چین بود و به جای او، تسای 
اینگ-ون را انتخاب کردند که دولتش به فعاالن دموکراسی از 
و دائمی  به صورت مستمر  تایوان  پناه داده  است.  هنگ کنگ 
با  سازگار  کاماًل  چینی  فرهنگ  که  می کند  خاطرنشان  ما  به 

دموکراسِی لیبرال است. 
ما  و  است  تأثیرگذار  توفیق هایی که حاصل شده، همگی  این 
کرونا  همه گیری  زمانی که  تا  اما  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را 
برای همیشه محو نشده باشد، نمی توان کشوری را بر اساس 
داد.  قرار  قضاوت  مورد  ویروس  این  با  مبارزه  در  عملکردش 
در واقع شرایط خاصی وجود دارد که مانع قضاوت صحیح ما 
می شود. مثاًل مسائلی نظیر جغرافیا و ژنتیک نقشی اساسی در 
این زمینه دارند. در واقع این شرایط اثرگذار است. مثاًل جزیره 
از  یا مثاًل برخی  بهتر مرزها کمک می کند.  به مدیریِت  بودن 
جمعیت ها در برابر این ویروس ایمن هستند. به همین دلیل 
معتقدیم  و  کرده ایم  نامزد  را  دیگری  کشورهای  ما  که  است 

ارزشش را دارد که آن ها را هم بررسی کنیم. 

مترجم

كدام كشور منتخب سال اكونوميست خواهد بود؟

تحسین برانگیزها
اين مقاله مربوط به ۱9 دسامبر ۲0۲0 از هفته نامه اقتصادی اكونوميست است. اين نشريه هر سال، كشوری را به عنوان 

كشور سال انتخاب می كند.
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آمریکا و بولیوی زیر سایه انتخابات
اندازه  ایاالت متحده آمریکا در برابر ویروس کرونا به  عملکرد 
را  عملیاتی  کشور  این  اما  بود.  بد  اسپانیا  و  ایتالیا  بریتانیا، 
راه اندازی کرد که بر اساس آن مردم بتوانند زودتر به واکسن 
در  را  کرونا  واکسن  مأموریت،  این  واقع  در  کنند.  پیدا  دست 
اولویت قرار داد. به عالوه مردم در آمریکا در ماه نوامبر، دست 
رد به سینه ترامپ زدند. رأی دهندگان آمریکایی با این اقدام 
خود، توانستند تا حدود زیادی دست پوپولیسم را که حسابی 
زیادی  تالش  ترامپ  البته  کنند.  کوتاه  یافته،  رواج  جهان  در 
داشت تا رأی این افراد را دوباره به نفع خودش تغییر دهد. اما 
داورانی که در این زمینه پی گیر بودند، ترجیح دادند به جای 
وفاداری به فردی )ترامپ( که آن ها را انتخاب کرده و به کار 

گمارده، به قانون وفادار بمانند. 
تا  بولیوی به پای صندوق های رأی رفتند،  کسانی  هم که در 
حدود زیادی توانستند در جهت ایجاد یک وضعیت عادی قدم 
هم  بعد  و  برگزار شد  فریب کارانه  انتخابات  یک  ابتدا  بردارند. 
رئیس جمهورِی سوسیالیست این کشور برکنار شد. پس از آن، 
و  زدند  اعتراض  به  دست  کینه توزانه  و  خشونت  با  معترضان 
شاهد حکمرانی یک رئیس جمهوری موقت در این کشور بودیم. 
اما باالخره در ماه اکتبر، این کشور توانست انتخاباتی در صلح 
برگزار کند. مردم هم یک تکنوکرات به اسم لوییس آرک را به 

عنوان رئیس جمهوری خود انتخاب کردند. 

پیشتازی ماالوی
با همه این احواالت، جایزه بهترین کشوِر امسال تعلق می گیرد 
برآوردهای مؤسسه  اساس  بر  آفریقای جنوبی.  به کشوری در 
بشر،  حقوق  به  احترام  و  دموکراسی  آمریکا،  در  آزادی  خانه 
و  همه گیری  شیوع  ابتدای  از  جهان  کشور   80 در  دست کم 

هم چنین در ماه سپتامبر، نقض شده و روندی رو به افول گرفته 
 است. اما تنها کشوری که در این زمینه قدمی مثبت برداشته ، 

کشور ماالوی  است. 
اما این کشور چه کرده  است؟ برای این که بهتر درک کنید، باید 
اتفاقاتی را که در این کشور از گذشته رخ داده  است، تا کنون 
این  قرار دهید. در سال 2012، رئیس جمهوری  بررسی  مورد 
کشور از دنیا رفت. اما مقامات مرگ او را از مردم پنهان کردند 
در  شهری  به  پزشکی،  درمان های  انجام  برای  را  جنازه اش  و 
آفریقای جنوبی فرستادند. از این طریق در واقع می خواستند 
زمان بخرند تا فضای مناسبی برای به قدرت رسیدِن برادرش 
موفق  فرد  این  بود.  موتاریکا  پیتر  برادر  آن  نام  شود.  ایجاد 
بعد  دو سال  اما  بیاورد،  به چنگ  را  قدرت  زمان  آن  در  نشد 
مجدداً  انتخابات  و  کرد  شرکت  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
نتایج  و  شده  تقلب  انتخابات  این  در  می گفتند  شد.  برگزار 
گرفت.  آرا صورت  مجدد  است. شمارش  آن دست کاری شده  
ناظران خارجی حاضر شدند و با این که مطمئن نبودند، نتیجه 
انتخاباتی که در  به  اعتراض  تأیید کردند. مردم ماالوی در  را 
آن تقلب شده  است، اعتراضاتی را ترتیب دادند و به خیابان ها 
آمدند. باالخره قاضی های ماالوی دست رد به کیف های پر از 
پوِل رشوه زدند و تصمیم گرفتند این ریاست جمهوری را لغو 
کنند. سرانجام در ماه ژوئن، انتخابات عادالنه ای برگزار شد و 
مردم آقای موتاریکا را از دفتر ریاست جمهوری بیرون انداختند. 
اکنون الزاروس چاکورا، منتخب مردم، در این کشور به قدرت 
رسیده  است. ماالوی هنوز یک کشور فقیر است که مردمش با 
فقر دست وپنجه نرم می کنند. اما مردم این کشور در حقیقت 
بی جان  اشیای  آن ها  زندگی می کنند،  شهروندانی هستند که 
نیستند. به این دلیل که دموکراسی در منطقه ای اقتدارگرا به 
دست مردم احیا شده  است، ماالوی کشور برگزیده ما در سال 

2020 است. 

جايزه بهترين کشوِر امسال 
اکونومیست تعلق می گیرد 

به کشوری در آفريقای 
جنوبی. بر اساس برآوردهای 

مؤسسه خانه آزادی در 
آمريکا، دموکراسی و احترام 
به حقوق بشر، دست کم در 
80 کشور جهان از ابتدای 

شیوع همه گیری و هم چنین 
در ماه سپتامبر، نقض شده 
و روندی رو به افول گرفته 
 است. اما تنها کشوری که 
در اين زمینه قدمی مثبت 

برداشته ، کشور ماالوی  است
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بیت کوين سال جاری با رسیدن به رقم 19860 دالر، 
رکوردش در سال 2017 را شکست و بسیاری از 

تحلیل گران رسیدن ارزش آن به 20هزار دالر را نیز 
پیش بینی کرده اند. بااين حال، چند روز بعد ارزش 

بیت کوين به رقم 19400 و سپس به سمت کانال 18 
هزار کاهش يافت. بیت کوين هنوز در حال آزمودن 

باالترين سطح خود است و اين بدان معنی است که 
هنوز در اين بازار تنش وجود دارد. به عبارت ديگر، 

بیت کوين درصدد حرکت به سمت رقم های باالتر است. 
به همین دلیل پیش بینی حرکت بعدی مهم است. 

اين بازار پرريسک اين روزها جذاب شده و تهديد 
مهمی برای سرمايه گذاران سهام و بازارهای بورس 

به شمار می رود. سرمايه گذاران بسیاری به بازار 
ارزهای ديجیتال عالقه مند شده اند، به طوری که در 

لندن از هر چهار نفر يک نفر در بازار ارزهای ديجیتال 
سرمايه گذاری کرده است و دولت هايی مانند چین 

و روسیه نیز به فکر گسترش يوآن ديجیتال و روبل 
ديجیتال افتاده اند. اما آيا اين رمزارز می تواند به دوران 

حاکمیت دالر پايان دهد؟ با گزارش زير همراه باشید تا 
تحلیلی بر رويکرد بیت کوين در سال جاری و نگاهی به 

آينده آن در سال 2021 داشته باشیم. 

بیت کوین جایگزینی برای دالر؟ 
اوایل شیوع کرونا، دالر آمریکا علی رغم تزلزل هایی که داشت، 
مانند همیشه قدرتمند بود و هم چنان به عنوان واسطه تجارت 
دالر  بود.  مطرح  کشورها  اکثر  پذیرش  مورد  ارز  و  بین الملل 
هم چنین ارز ذخیره و پس انداز حاکم بیشتر بانک های مرکزی 
برتری  برتر آرزوی  از آمریکا، فقط پنج قدرت  دنیاست. پیش 
را داشتند، که  بانک ها  ارز ذخیره در  به عنوان  ارز کشورشان 
فرانسه،  اسپانیا،  پرتغال،  برمی گردد؛  به دهه 1400  آن  تاریخ 

هلند و انگلیس. 
به  اروپا  در  مثال  برای  داشت.  وجود  دالر  برای  نیز  مدعیانی 
بودند.  امیدوار   1999 سال  در  دالر  جای  به  یورو  جایگزینی 
ایالتی  چند  دولت  اثربخشی  در  تردید  دلیل  به  ارز  این  اما 
منطقه یورو نتوانست اعتماد جهانی را جلب کند. تا آغاز سال 
خود  حکم رانی  به  هم چنان  سال   100 مدت  به  دالر   2020
ادامه می  داد، اما این سؤال پیش آمد که این زمان چه مدت 
می تواند ادامه یابد؟ این امر بستگی به یک نکته مهم داشت؛ 

نبود جانشین. 
مقامات آمریکایی در واکنش به تعطیلی کسب وکارها و فشار 
چاپ  نامحدود  مقادیر  در  را  دالر  کرونا،  دوران  در  اقتصادی 
کردند، بدون این که وضعیت ارز ذخیره خود را تضعیف کنند. 
در حال  رمزپایه  ارزهای  نام  به  مدعیان  از  اما طبقه جدیدی 
ظهور هستند. ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین به عنوان 

جانشینی جدید برای دالر مطرح می شوند. 

شیوع کرونا موجب شد بسیاری به فکر سرمایه گذاری در حوزه 
بانک های  این که  ترس  از  مردم  از  بسیاری  بیفتند.  رمزارزها 
خرید  سوی  به  دهند،  کاهش  را  خود  ارزهای  ارزش  مرکزی 
موجب  امر  همین  برداشتند.  گام  عمده  صورت  به  بیت کوین 
شد قیمت بیت کوین از ماه مارس تاکنون بیش از چهار برابر 
شود و اکنون به عنوان یکی از داغ ترین سرمایه گذاری های سال 

2020 مطرح شود. 

باال و پایین های سرمایه گذاری در بیت کوین
 2009 سال  در  آن  راه اندازی  زمان  از  بیت کوین  سازندگان 
منبعی  و  دیجیتال«  »طالی  عنوان  به  را  آن  هستند  درصدد 
زمان های  در  امن  پناهگاه  یک  آن  از  و  کنند  معرفی  معتبر 
پرتالطم ایجاد کنند. بااین حال، سرمایه گذاری روی  بیت کوین 
با خطرات بسیاری مواجه است و افرادی که نسبت به ریسک 
حساس هستند، زیاد به سمت این بازار نمی آیند. برای مثال، 
تا 38، 40 و 29  تنها در مدت پنج ماه ارزش آن سه مرتبه 
اشاره  مورد  چندین  به  می توان  هم چنین  کرد.  سقوط   درصد 
کرد که سرمایه  گذاری روی بیت کوین را پرریسک می کند: 1.  از 
بین رفتن جذابیت بالکچین بیت کوین، 2. احتمال عدم پذیرش 
بیت کوین از سوی شرکت های بزرگ، 3.  شمشیر دو لبه به نام 

قوانین، 4. حمله  سایبری، 5. دخالت وال  استریت و...
و  از سه سال پیش ظاهر شد  بیت کوین کمتر  آخرین حباب 
نوسانات روزانه قیمتی آن هنوز چهار برابر بیشتر از طالست. به 
همین دلیل افرادی که جسارت کمتری دارند، خصوصاً آن هایی 
که در عصر دیجیتال بزرگ نشده اند، تمایل دارند به طال روی 

آورند که ثبات خود را طی این سال ها حفظ کرده است. 

استقبال سرمایه گذاران از رمزارزها
بااین حال، با افزایش نرخ بیت کوین، سرمایه گذاران زیادی روی 
مقوله رمزارزها سرمایه گذاری می کنند و این موضوع خصوصاً 
بنیان گذار  مورکو،  کوین  است.  شده  تشدید  کرونا  دوران  در 
می گوید:  استونی،  در   CoinMetro صرافی  مدیرعامل  و 
ایاالت متحده  انتخابات  »می توان گفت که شیوع کووید 19، 
آمریکا، برگزیت، به طور کلی کل اتفاقاتی که در سال 2020 
افتاد، باعث تغییر سیستم های مالی سنتی به سمت دارایی های 

دیجیتال باارزش شده است.«
پس از رونق رمزنگاری در سال 2020، مرجع راهبرد امور مالی 
انگلستان )FCA( اعالم کرد، بیش از یک میلیون نفر برای اولین 
بار امسال دارایی های رمزنگاری را خریداری کرده اند. در مجموع 
2.6 میلیون نفر در انگلیس ارزهای رمزپایه خریداری کرده اند و 
1.9 میلیون نفر دیگر دارایی های رمزنگاری شده را هم چنان در 
دست دارند. آمار جالب توجه این است که در لندن از هر چهار 
نفر، یک نفر ارز رمزپایه خریداری کرده است. در این تحقیق، 19 
درصد افراد جوان تر بین 18 تا 34 ساله، و فقط یک درصد از 
افراد باالی 55 سال در کریپتوکارانسی سرمایه گذاری کرده اند. 

آيا بيت كوين به سلطنت دالر پايان می دهد؟

طالی دیجیتال
 اقتصاد جهان

هدی رضایی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 

با افزايش نرخ بیت کوين، 
سرمايه گذاران زيادی 

روی مقوله رمزارزها 
سرمايه گذاری می کنند و اين 

موضوع خصوصاً در دوران 
کرونا تشديد شده است. 

کوين مورکو، بنیان گذار 
و مديرعامل صرافی 

CoinMetro در استونی، 
می گويد: »می توان گفت که 
شیوع کوويد 19، انتخابات 

اياالت متحده آمريکا، 
برگزيت، به طور کلی کل 

اتفاقاتی که در سال 2020 
اتفاق افتاد، باعث تغییر 

سیستم های مالی سنتی به 
سمت دارايی های ديجیتال 

باارزش شده است.«
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سازندگان بیت کوين از زمان 
راه اندازی آن در سال 2009 

درصدد هستند آن را به عنوان 
»طالی ديجیتال« و منبعی 
معتبر معرفی کنند و از آن 

يک پناهگاه امن در زمان های 
پرتالطم ايجاد کنند. 

بااين حال، سرمايه گذاری 
روی  بیت کوين با خطرات 

بسیاری مواجه است و افرادی 
که نسبت به ريسک حساس 

هستند، زياد به سمت اين 
بازار نمی آيند. برای مثال، تنها 

در مدت پنج ماه ارزش آن 
سه مرتبه تا 38، 40 و 29 

 درصد سقوط کرد

این آمار هنگامی که بر اساس جنسیت تقسیم می شود، نشان 
می دهد 13 درصد از مردان و هشت درصد از زنان مورد بررسی 

ارز رمزنگاری شده را خریداری کرده اند.

پشتیباتی از بیت کوین در پرداخت و تجارت
برای  به پیش روی در مسیر جاه طلبانه خود  بیت کوین شروع 
جایگزینی دالر به عنوان یک ابزار مبادله ای کرده است. درست 
است که اکثر بیت کوین ها به عنوان یک منبع سرمایه گذاری 
در  نیز  رویکرد  این  اما  می شوند،  استفاده  پرداخت  برای  نه  و 
حال تغییر است، چراکه مشاغل و کسب وکارهای کوچک شروع 
از بیت کوین در تجارت بین الملل کرده اند، به ویژه  به استفاده 
)مانند  است  آن ها دشوار  برای  دالر  تأمین  که  در کشورهایی 

نیجریه(، یا پول محلی بی ثبات دارند )آرژانتین(. 
خبر  آن،  تابع  شرکت های  و  پی پال  نیز  اخیر  هفته های  در 
در  پی پال  دادند.  خود  پول  کیف  در  رمزارز  این  پشتیبانی  از 
سال  اوایل  از  شرکت  این  مشتریان  که  کرد  اعالم  بیانیه ای 
2021 می توانند با استفاده از رمزارزها از 26 میلیون فروشنده  
شبکه  پی پال خرید کنند. پشتیبانی از رمزارزها در حساب  های 
اضافه   2021 سال  اول  نیمه   در  نیز  کشورها  سایر  به  متعلق 
خواهد شد. پیش از این شرکت اسکوئر )Square( که بیشتر 
در زمینه  پرداخت موبایلی فعالیت می کند و رابین هود مارکتس 
و  خرید  آن  فعالیت  زمینه   که   )Robinhood Markets(
فروش سهام است نیز به کاربران خود اجازه می دادند با استفاده 
بسیار  مقیاس  توجه  به  با  اما  کنند،  فروش  و  رمزارز خرید  از 
بزرگ تر پی پال، پشتیبانی آن از رمز ارزها خبر بسیار مهم  تری 

برای دنیای ارزهای دیجیتال است.
هم چنین بانک مرکزی چین در نظر دارد از ارز دیجیتال خود 
از دیگر  نوین استفاده کند و استفاده  ابزار پرداخت  به عنوان 
ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را که دارای پشتوانه رسمی 
نیستند، به حداقل برساند. دیگر بانک های مرکزی نیز به فکر 

اجرایی کردن این ایده افتاده اند، خصوصاً در بحران کرونا که 
مردم بیشتری به فکر سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها هستند. 
مرکزی  بانک  جز  به  آینده  سال  پایان  تا  می شود  پیش بینی 
ارز  نیز  جهان  در  مرکزی  بانک های  از  دیگری  شمار  چین، 

دیجیتال خود را توسعه دهند.

سال 2021، سال دارایی های دیجیتال 
حباب  یک  هم چنان  بیت کوین  قیمت  افزایش  است  ممکن 
از  سرمایه گذاران  استقبال  بترکد،  حباب  این  اگر  حتی  باشد. 
پول  برای چاپ گرهای  زنگ هشداری  منزله  به  باید  رمزارزها 
سنتی در همه کشورها، به خصوص آمریکا باشد. تصور نکنید 
که  هستند  مبادله ای  باارزش  ذخیره  تنها  سنتی  ارزهای  که 
مردم همیشه به آن اعتماد خواهند کرد. افراد جسور و باهوش 
تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا یا اختراع نکنند، دست از 

این کار برنمی دارند. 
انتظار می رود سال 2021 بیشتر نام این رمزارزها را بشنویم و 
تحوالت گسترده پیش بینی شده از سوی رمزارزهای شرکت هایی 
آینده  سال  در  می شود  پیش بینی  ببینیم.  را  فیس بوک  چون 
شود.  بحث  دیجیتال  دارایی  فضای  درباره  بیشتر  میالدی 
افزایش 170 درصدی  به  اشاره  با  نام الفورگ  به  تحلیل گری 
از  باالتر  افزایش  این  گفت  جاری  سال  در  بیت کوین  قیمت 
افزایش 90 درصدی سود حوزه رمزارزها در سال 2019 است 
که می توان آن را به روزهای اولیه سرمایه گذاری در حوزه طال 
مدیر  کرازبی،  پیرس  دانست. هم چنین  دهه 1850 شبیه  در 
کل شرکت داده های مالی TradingView اعتقاد دارد سال 
2021 سال پیشرفت مستمر در تداوم میان بازارهای سنتی و 
به  سرمایه گذاران  سوداگرانه  عالقه  است.  رمزنگاری  بازارهای 
شرکت های  حمایت  و  کرونا  واکسن  ساخت  بازار،  این  سمت 
بزرگی چون پی پال و اسکوئر در افزایش این استقبال در سال 

آینده می تواند تأثیرگذار باشد. 
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چالش کشورها در تعیین حداقل دستمزد در سال جاری
با توجه به مشکالت جاری اقتصادی و بحران کرونا بعضی کشورها 
تعیین حداقل دستمزد برای سال 2021 را به تعویق انداختند. 
اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید کشورهای مختلف چگونه 
حداقل دستمزد کارگران خود در سال 2020 را تنظیم کردند. 

که  می دهد  نشان  کار  سازمان جهانی  گردآوری شده  اطالعات 
تنظیم حداقل دستمزد در میان 147 کشور از  149 کشور از 
قبل برنامه ریزی شده بود، درحالی که دو کشور آنگوال و بنگالدش 
برنامه ای برای افزایش دستمزد نداشتند. بنگالدش هر پنج سال 
دستمزد کارگران خود را زیاد می کند، که آخرین بار این کار را 
در دسامبر 2018 انجام داده است. اما اگر این دو کشور استثنا 
در  را  خود  دستمزد  حداقل  کشورها  بیشتر  بگذاریم،  کنار  را 
سال 2020 افزایش دادند و برنامه ریزی برای این کار داشتند. 
هم چنین از میان 147 کشوری که برنامه این کار را ریخته  بودند، 
40 درصد به صورت منظم و 59 درصد به صورت نامنظم حداقل 
دستمزد را تعدیل کردند. کشورهای با تعدیل منظم 85 درصد 

افزایش حقوق در شش ماهه اول و 15 درصد افزایش در شش 
ماهه دوم را تعیین کردند. 

زیرساخت های  تخریب  و  اقتصادی  پیامدهای  سال 2020  در 
درآمد از جانب کرونا در کشورهای مختلف بسیار مشهود بود. 
حتی بسته های کمک مالی و وام های مختلف نیز نتوانست به 
کمک قشر کارگر بیاید. اگر اقتصاد کشورهای مختلف بخواهد 
بحث  در  کند،  ایجاد  پایدار  و  اقتصادی  رشد  سمت  به  راهی 
تحوالت دستمزدی می بایست نیاز به درآمدزایی و تقاضای کل 
را برای حمایت و موفقیت و پایداری کسب وکارها در نظر بگیرد. 
در مارس 2020 دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اقدامی 
برای کاهش تأثیر همه گیری کرونا در معیشت و رفاه مردم شد. 
اگر  تأکید کرد. کشورها  بهتر  بازسازی  به  نیاز  بر  او هم چنین 
بخواهند پایه های ایجاد شرایط بهبودیافته برای مردم را بنیان 
بگذارند، واکنش های سیاسی یک پارچه آن ها باید روی مردم و 
بازسازی معیشت آن ها و ایجاد زندگی مناسب و معقول برایشان 
متمرکز شود. سیاست  کشور در تعیین حداقل دستمزد نشان 

در ماه های اخیر، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مختل شده و وضعیت معیشت و رفاه میلیون ها نفر از مردم دنیا در سال 2020 
مورد تهديد قرار گرفته است. سازمان جهانی کار تخمین زده است امسال حدود 345 میلیون شغل تمام وقت در سه ماهه سوم 

سال 2020 از بین رفته است. علی رغم امیدواری به توسعه واکسن، اين بحران هنوز به پايان نرسیده است. اين بحران بر 
میزان دستمزدها نیز تأثیرگذار بود. دولت  ها برای خنثی کردن اين اثر از بسته های حمايتی و وام های مختلف برای کمک به اقشار 
ضعیف جامعه استفاده کردند. آن ها در کنار حمايت اجتماعی، حمايت از فعالیت های اقتصادی را نیز ادامه دادند. به همین ترتیب، 

بانک های مرکزی در سراسر دنیا نیز با سیاست های پولی انبساطی برای تحريک اقتصاد مداخله کردند. اين اقدامات به میلیون ها 
کارمند و کارگر کمک کرد که تمام يا بخشی از دستمزد حداقلی خود را حفظ کنند. علی رغم اين اقدامات، پیامدهای اقتصادی و 

شغلی بحران کرونا احتماالً در آينده ای نزديک فشار بیشتری به سمت کاهش حداقل دستمزد وارد خواهد کرد. 

    اقتصاد جهان
آرین طاهری

جديدترين آمار حداقل دستمزد در سراسر دنيا

تمرکز بر بازسازی معیشت نیروی کار
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اطالعات گردآوری شده 
سازمان جهانی کار نشان 
می دهد که تنظیم حداقل 

دستمزد در میان 147 
کشور از  149 کشور از 

قبل برنامه ريزی شده بود، 
درحالی که دو کشور آنگوال 
و بنگالدش برنامه ای برای 
افزايش دستمزد نداشتند. 

بنگالدش هر پنج سال 
دستمزد کارگران خود را 

زياد می کند، که آخرين بار 
اين کار را در دسامبر 2018 

انجام داده است. اما اگر 
اين دو کشور استثنا را کنار 

بگذاريم، بیشتر کشورها 
حداقل دستمزد خود را در 
سال 2020 افزايش دادند

می دهد حداقل دستمزدها هنگامی که به درستی طراحی و اعمال 
شوند، چگونه می توانند به ابزاری کارآمد برای حفاظت کارگران 
و کارمندان در برابر دستمزدهای پایین و ناعادالنه تبدیل شوند و 

در عین حال نابرابری را نیز کاهش دهند. 

سیاست کشورها در تعیین حداقل دستمزد 
در حال حاضر حدود 90 درصد کشورهای عضو سازمان جهانی 
کار سیاست حداقل دستمزد را در کشور خود اعمال می کنند؛ 
چه به صورت قانونی و چه از طریق چانه زنی و مذاکره جمعی. 
سازمان جهاني کار اعمال این سیاست را پیشنهاد کرده است، اما 
کشورهاي مختلف متناسب با سیاست هاي اقتصادي خود تنها 
برخي از این معیارها را در تعیین حداقل دستمزد خود دخالت 
داده اند. حداقل دستمزد در بسیاري از کشورها از طریق صدور و 

تصویب آیین نامه یا تصویب نامه دولت تعیین می شود. 
در تعدادي از کشورها حداقل دستمزدها با توجه به توصیه هاي 
کمیسیون مرکزي، یا کمیسیون مزد منطقه اي، یا کمیسیون هاي 
حرفه اي، یا شوراي مزد که براي بخش یا فعالیت معیني تشکیل 
شده است، تعیین مي گردد. در بعضي کشورها شوراها یا ادارات 
حداقل  تعیین  براي  را  الزم  مزد، صالحیت  منطقه اي  یا  ملي 
دستمزد دارا هستند، بدون آن که تصویب دولت ضرورت داشته 
باشد. سرانجام روش پنجم تعیین حداقل مزد، روش شبه قضایي، 
امتیاز  است.  کار  دادگاه  یا  دادگاه حرفه اي،  از طریق  توافق  یا 
این روش حذف هر گونه عامل سیاسي در تعیین حداقل مزد 
است. به طور کلی سیستم هاي اقتصادي و طرز نگرش و تفکر 
سیاستمداران و مسئوالن کشورهاي مختلف موجب شده سه 

روش براي تعیین حداقل دستمزد شکل یابد که عبارت اند از:
1. تعیین حداقل دستمزد براي تمام کشور )حداقل دستمزد 
ملي مانند کشور ما(. چنین سیستمی به دنبال استقرار عدالت 

اجتماعی است. 
2 .تعیین حداقل دستمزد براي مناطق مختلف )حداقل دستمزد 
منطقه ای مانند آمریکا که حداقل دستمزد در آن از استانی به 

استان دیگر متفاوت است(.
در  هم چنین  مختلف  صنایع  براي  دستمزد  حداقل  تعیین   .3
بسیاری کشورها معیارهای دیگری چون هزینه زندگی و تغییرات 
آن، مزایای تأمین اجتماعی، نیازهای کارگران و خانواده های آن ها، 
توانایی  و  ظرفیت  اقتصادی،  وضعیت  آخرین  بهره وری،  تورم، 

صنعت برای پرداخت حداقل دستمزد و... نیز دخیل است. 
با وجود اجرای تمام یا بخشی از این سیاست ها، 266 میلیون 
نفر از حقوق بگیران کمتر از میزان حداقل دستمزد دریافتی 
دارند که یا به این دلیل است که از نظر قانونی تحت پوشش 
نیستند، یا چنین قانونی به آن ها تعلق نمی گیرد. اقشاری مانند 
کارگران  پایین،  تحصیالت  با  کارگران  جوان،  کارگران  زنان، 
روستایی و کارگران دارای فرزند بیشترین وابستگی به حداقل 
دستمزد را برای گذران زندگی خود دارند. این گروه ها بیشترین 
گروه های آسیب پذیر در برابر بحران فعلی بازار کار را تشکیل 
می دهند و حداقل دستمزدها باید نقش حیاتی در توانمندسازی 
آن ها برای گذر از چنین شرایط سختی داشته باشد. متأسفانه 
حداقل دستمزدها همیشه در سطح کافی یا با مشورت ذی نفعان 
اجتماعی تعیین نمی شود و همیشه نیز تنظیم آن منظم نیست. 
بیشتر  می دهد  نشان  کار(  جهانی  )سازمان   ILO  آمارهای
کارگرانی که کمتر از میزان حداقل دستمزد دریافت می کنند، در 
کشورهایی با اقتصاد غیررسمی هستند که در آن چهارچوب های 

قانونی و نظارتی حول این مسئله رعایت نمی شود. 

میزان حداقل دستمزد در آمریکا از ایالتی به ایالت دیگر 
استان  هر  در  آمریکا  در  آینده  سال  دستمزد  حداقل  میزان 

اعالم شده است. استان هایی که هزینه های شخصی زندگی در 
آن ها مانند نیویورک باالتر است، طبیعتاً از دستمزد حداقلی 
و  کوچک  سازمان های  برای  بود.  خواهند  برخوردار  بیشتری 
بزرگ آمریکایی، مدیریت بی شمار قوانین پیروی از فدرال یک 
چالش اساسی است. این چالش با افزایش تغییرات دستورات 
با  استعالجی  مرخصی  چون  قوانینی  برای  ایالتی  و  محلی 
حقوق، تغییرات مالیاتی هر استان، قوانین پرداخت عادالنه و 

افزایش حداقل دستمزد برای شرکت ها استرس زاست. 
حداقل   2021 سال  در  که  کرده اند  اعالم  ایالت   20 از  بیش 
دستمزد کارگران خود را افزایش خواهند داد. این تغییرات از 
اول ژانویه 2021 قابل اجراست. اگرچه در ایالت  هایی مانند نوادا 
و اورگان این افزایش ها را در پایان سال خواهیم دید. فلوریدا نیز 

در ماه سپتامبر حداقل دستمزد را افزایش می دهد. 
حداقل سطح دستمزد ساعتی در برخی ایالت ها طبق گزارش 

سی.ان.ان به شرح زیر است:
12.15دالر،  آریزونا  دالر،   10.34 آالسکا  دالر،   7.25 آالباما: 
دالر،   7.25 ایندیانا  دالر،   15 واشنگتن  دالر،   14 کالیفرنیا 
 12.5 نیویورک  دالر،   10.50 نیومکزیکو  دالر،   12 نیوجرسی 

دالر، اوکالهما 7.25 دالر، کارولینای شمالی 7.25 دالر و... 

حداقل دستمزد در اروپا در سال 2021 
علی رغم بحران کرونا در دنیا بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به 
دنبال افزایش حداقل دستمزدها در سال 2021 هستند و برخی 
کشورها نیز رقم آن را اعالم کرده اند. گزارش ها از آلمان حاکی 
است که آنجال مرکل به عنوان بخشی از تالش خود برای حمایت 
از تقاضای داخلی بزرگ ترین اقتصاد اروپا موافقت کرد که حداقل 
دستمزد در آلمان در چهار مرحله افزایش پیدا کند و تا اواسط 
سال 2022 به 10.45 یورو )12.35 دالر( در ساعت برسد. میزان 
حداقل دستمزد در سال 2015 در این کشور 8.5 یورو بود که با 
افزایش در سال 2017 به 8.84 یورو و در سال 2020 به 9.35 

یورو افزایش یافت.
از جمله کشورهای دیگر اروپا، ترکیه نیز اعالم کرده است حداقل 
دستمزد این کشور در سال 2021 را به میزان 21.56 درصد 
افزایش می دهد. حداقل سطح دستمزد 2826 لیر )حدود 380 
دالر( است که خالص دستمزد است و برخالف کشور ما مالیات و 

هزینه بیمه تأمین اجتماعی از آن کسر نمی شود.

حداقل دستمزد در ایران 
آمار حداقل دستمزد ها در ایران  با توجه به میزان تورمی که 
وجود دارد، کفاف معیشت قشر کارگر و کارمندان شرکت های 
حداقل  مي گویند  کارشناسان  نمی دهد.  را  خصوصی  بخش 
بین کشورهاي  در  ارقام  از کمترین  یکي  ایران  در  دستمزدها 
مختلف است. حداقل حقوق روزانه ای که کارگران در سال 99 
در ایران دریافت کردند، برابر با 63 هزار و 680 تومان بود. پایه 
حقوق کارگران در حدود یک میلیون و 900 هزار تومان است که 
با حق اوالد و حق مسکن و بن خواربار و... مجموع دریافتی به 

دومیلیون و 500 تومان می رسد. 
کارکنان  حقوق  درصدی   25 افزایش  احتمال  از  خبرهایی 
بدان معنی  این  اما  بودجه 1400 شنیده می شود،  در  دولت 
افزایش  25 درصد  کارگران هم حتماً  پایه  نیست که حقوق 
می یابد. با این وضع گرانی و تورم بسیاری از نمایندگان اعالم 
کردند که افزایش حقوق سال آینده کارگران نباید کمتر از 40 
به محدودیت های منابع  باتوجه  باید دید دولت  باشد.  درصد 
و چالش های اقتصاد کشور چگونه به این قضیه نگاه کرده و 
عقب ماندگی مزدی کارگران در این شرایط اقتصادی را جبران 

می کند. 
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    اقتصاد جهان
خبرنگارنسیم بنایی

تقريباً يک سال می شود که کرونا مهمان مردم 
جهان در بیش از 185 کشور مختلف شده  است. در 

اين مدت تعداد زيادی از کارگران در جهان بی کار 
شده اند. بسیاری از کسب وکارها در سرتاسر دنیا اعالم 
ورشکستگی کرده اند. رشد اقتصادی برخی از کشورها 
به شکلی بی سابقه کاهش يافته  است. بازار سهام در 

کشورهای توسعه يافته وارد نوسان و بحران شديد شده 
 است. فقر به بدترين میزان خود در چند دهه گذشته 

رسیده  است. می توان گفت همه شاخص های اقتصادی 
رو به افول گذاشته اند و رکود اقتصادی در افق بلندمدت 
خودنمايی می کند. بعد از بحران بزرگ اقتصادی که در 
سال 2008 و 2009 بزرگ ترين اقتصادهای جهان را 

به دردسر انداخت و وارد رکود کرد، کسی انتظار نداشت 
يک ويروس بتواند وضعیتی بدتر از آن زمان ايجاد کند. 

اما اين ويروس هر نامحتملی را محتمل کرد. ريزش 
شاخص های اقتصادی هم گواهی بر اين مدعاست.

 اقتصادها کوچک می شوند
کرونا  داد  نشان  آن  اساس  بر  می توان  که  شاخصی  نخستین 
تولید  شاخص  گذاشته  است،  جهان  اقتصاد  بر  تأثیری  چه 
اقتصادی  ناخالص داخلی است. این شاخص در حقیقت رشد 
زبان ساده،  به  نشان می دهد.  را در کشورهای مختلف جهان 

باشد،  خوب  کشور  یک  در  اقتصاد  حال  وقتی  گفت  می توان 
این شاخص هم مثبت است، اما وقتی حال اقتصاد بد می شود، 
این  این شاخص هم در مسیر نزولی قرار می گیرد. نگاهی به 
شاخص در کشورهای توسعه یافته جهان به خوبی نشان می دهد 
خبری از حال خوب نیست. آخرین بررسی ها از سه  ماهه سوم 
است  کشوری  تنها  چین  می دهد  نشان  میالدی   2020 سال 
سایر  اما  بازگردد.  اقتصادی  رشد  مسیر  به  دوباره  توانسته  که 
دارند.  قرار  نزولی  مسیر  در  جهان  توسعه یافته  اقتصادهای 
راه  به  کرونایی  مرگ ومیر  و  ابتال  از  جدیدی  موج  که  بار  هر 
می افتد، تولید ناخالص داخلی هم بیشتر آسیب می بیند. آمریکا 
و کشورهای اروپایی که جزو پیشرفته ترین اقتصادهای جهان 
دقیق تر  نگاهی  دیده اند.  آسیب  به شدت  روزها  این  هستند، 
نشان می دهد اقتصادهای اروپایی برای سومین فصل متوالی، 
کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرده اند. اقتصاد حوزه یورو در 
این زمینه بسیار آسیب دیده  است. بسیاری از سرمایه گذاران 
این  به  ناخالص داخلی  تولید  با مشاهده وضعیت شاخص  هم 
برای سرمایه گذاری  مناسبی  زمان  اکنون  نتیجه می رسند که 
در هیچ یک از کسب وکارها نیست. اما قضیه به همین جا ختم 
نمی شود. نه تنها شاخص تولید ناخالص داخلی در حال حاضر 
وضعیت خوبی را نشان نمی دهد، بلکه برای آینده بلندمدت هم 
نمی توان در انتظار بهبود بود. در واقع بسیاری از پیش بینی ها 

نشان می دهد آینده جای بهتری نسبت به اکنون نیست. 

»وخارزم« اثرات كوويد ۱9 بر شاخص های اقتصاد در جهان را بررسی می كند 

کرونا و اقتصاد به روایت نمودارها 
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 خیزش بی کاری
بی کار  کرونا  همه گیرِی  با  جهان  سرتاسر  در  نفر  میلیون ها 
کارش  نیروی  به  کارفرمایی  کمتر  قرنطینه،  دوران  در  شدند. 
نیاز داشت. تنها در آمریکا که بزرگ ترین اقتصاد جهان است، با 
همان موج اول کرونا، بیش از 25 میلیون نفر کارگر شغل خود 
را از دست دادند و بی کار شدند. از ابتدای شیوع کرونا، سازمان 
جهانی کار اعالم کرد موجی از بی کاری با کرونا از راه می رسد. 
آخرین آمار این سازمان مربوط به سه  ماهه چهارم سال 2020 
است که کاهش ساعات کارِی کارگران را نشان می دهد. این 
کارگران بر اساس ساعاتی که کار می کنند، حقوق می گیرند. 
کاهش ساعت کارِی آن ها برابر با کاهش درآمدشان است. با این 
روند، شکاف میان فقرا و ثروتمندان بیشتر خواهد شد. مجمع 
با  زمینه  این  در  کشورها  کرده  است  توصیه  اقتصاد  جهانی 
یکدیگر همکاری کنند. بررسی ها نشان می دهد متوسط درآمِد 

 10.7 کاهش  کرونا  شیوع  دلیل  به   2020 سال  در  کارگران 
درصدی داشته است. البته این مسئله در کشورهای کم درآمد 
جدی تر بوده  است. یعنی کارگران در کشورهایی که کم درآمد 
بوده اند، بیشتر با کاهش درآمد به دلیل کاهِش ساعات کاری 
زمینه  این  در  کارگران  زیان  برای  که  رقمی  شده اند.  مواجه 
البته  در کشورهای کم درآمد برآورد شده، 15.1 درصد است. 
دارند.  درآمدی  اندک  و  کارگران هم چنان شاغل هستند  این 
بی کاری  آمار  شده اند.  بی کار  جهان  کارگران  از  زیادی  بخش 
را  اشتغال  کرونا  که  می دهد  نشان  جهان  کشورهای  اکثر  در 
تخریب کرده  است. بی کاری هم در زنان و هم در مردان، چه 
در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه 
روندی صعودی را تجربه کرده  است. تنها سیاست های متحدانه 
نجات  زمینه  این  در  را  کارگران  و  است که می تواند کشورها 

دهد. 

نمودار اول: رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای منتخب در سه  ماهه سوم سال ۲۰۲۰
 منبع: سازمان توسعه و مشارکت های اقتصادی

نمودار دوم: کاهش ساعات کاری کارگران در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۲۰
 منبع: سازمان جهانی کار 

نمودار سوم: رشد منفی اشتغال در کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۰ در میان زنان و مردان
 منبع: سازمان جهانی کار
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  سقوط تولید
نوعی متأثر کرده  به  را  اقتصادهای جهان  بحران کرونا همه 
 است. گویی این ویروس کوچک همه اقتصادها را بلعیده است. 
با  این روزها  اقتصادی در جهان که  از بخش های مهم  یکی 
کرونا دست وپنجه نرم می کند، بخش تولید است. بررسی های 
سازمان تولیدات صنعتی سازمان ملل نشان می دهد در همه 
البته  دیده  است.  آسیب  کرونا  از  نوعی  به  تولید  کشورها 
کارخانه داران  و  نشده  متوقف  هنوز  تولیدی  فعالیت های 
هم چنان تالش می کنند به تولیدات خود ادامه دهند. اما کرونا 
هم در این سوی میدان ایستاده و دست از تالش برای توقف 
تولید برنمی دارد. بررسی های یونیدو نشان می دهد بیشترین 
آسیب را در زمینه تولید، کشورهای با درآمد متوسط دیده اند. 
با  پایین و سپس کشورهای  با درآمد  از آن، کشورهای  بعد 
درآمد باال قرار دارند. پیوند برقرار کردن میان سالمت و ادامه 
حیات تولید به معضلی بزرگ برای اقتصادهای جهان تبدیل 
نه  و  بود  برخوردار  از سالمت  می توان  نه  گویی  شده  است. 

فعالیت تولیدی داشت. 

متوسط کاهش تولیدات صنعتی در کشورهای مختلف جهان در 
سال ۲۰۲۰ )منبع: یونیدو(

کشورهای با درآمد 
باال )30 کشور(

کشورهای با درآمد 
متوسط )13 کشور(

کشورهای با درآمد 
پایین )6 کشور(

22 درصد24 درصد18 درصد

 سونامی فقر در راه است
اساس  بر  باشد.  کرونا  شیوع  پیامد  مهم ترین  شاید  فقر 
گزارش های بانک جهانی، از ابتدای همه گیری کرونا در جهان 
تا کنون، تعداد فقرا دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته  است. 
سمت  به  را  نفر  میلیون ها  کرده،  ایجاد  کرونا  که  شرایطی 
این در حالی است که طی چند دهه  فقر سوق داده  است. 
گذشته، تالش های زیادی برای ریشه کنِی فقر صورت گرفته 
بود. اما این ویروس کوچک تمام تالش ها برای ریشه کنِی فقر 
را خنثی کرد. حاال دوباره فقر مهمان بسیاری از خانه هاست. 
موج جدیدی از فقرا در راه است. طبق گزارش بانک جهانی، 
کسانی  که روزانه کمتر از یک دالر و 90 سنت درآمد داشته 
باشند، در فقر مفرط به سر می برند. از ابتدای شیوع کرونا تا 
نماند  ناگفته  است.  افزایش  حال  در  افراد  این  تعداد  کنون، 
فقر مفرط است؛ کسانی که روزانه 3 دالر  برای  این رقم  که 
درآمد دارند، هم چنان زیر خط فقر جهانی محسوب می شوند. 
این شرایط  فقر در  باعث شده  از مسائلی که  اما یکی دیگر 
درمان  و  بهداشت  سرسام آور  هزینه های  کند،  پیدا  افزایش 
دلیل  به  فقیر  در کشورهای  افراد  از  بسیاری  واقع  در  است. 
این که بخش عمده ای از سرمایه های خود را صرف بهداشت 
فقر  ورطه  به  دوباره  کرده اند،  شرایط  این  در  خود  درمان  و 
در کشورهای  معضل  این  نشان می دهد  بررسی ها  افتاده اند. 
 آفریقایی بسیار شدید است. اما در خاورمیانه و آمریکای التین 
دلیل  به  افراد  برخی  هم  اروپا  در  حتی  می شود.  دیده  هم 

هزینه بهداشت و درمان دچار فقر شدید شده اند. 

نمودار چهارم: افزایش تعداد فقرای جهان به دلیل شیوع کرونا
 منبع: بانک جهانی

نگاهی به شاخص تولید 
ناخالص داخلی در کشورهای 
توسعه يافته جهان به خوبی 
نشان می دهد خبری از 
حال خوب نیست. آخرين 
بررسی ها از سه  ماهه سوم 
سال 2020 میالدی نشان 
می دهد چین تنها کشوری 
است که توانسته دوباره 
به مسیر رشد اقتصادی 
بازگردد. اما ساير اقتصادهای 
توسعه يافته جهان در مسیر 
نزولی قرار دارند. هر بار 
که موج جديدی از ابتال و 
مرگ ومیر کرونايی به راه 
می افتد، تولید ناخالص داخلی 
هم بیشتر آسیب می بیند. 
آمريکا و کشورهای اروپايی 
که جزو پیشرفته ترين 
اقتصادهای جهان هستند، 
اين روزها به شدت آسیب 
ديده اند
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  آشفتگی کارگران مهاجر
عموماً کارگران از وطن خودشان خداحافظی می کنند و دوری 
خانواده را به جان می خرند تا بتوانند پولی به دست بیاورند و 
برای خانواده شان ارسال کنند. اما کرونا آشفتگی های زیادی 
بانک جهانی  بررسی های  آورده  است.  بار  به  افراد  این  برای 
نشان می دهد طی چند دهه گذشته، درآمد کارگران مهاجر 
سروکله  این که  محض  به  اما  بوده  است.  افزایش  حال  در 
ویروس کرونا پیدا شد، درآمد این افراد هم کاهش پیدا کرد. 
بررسی ها نشان می دهد میزان درآمِد کارگران مهاجر و پولی 
پایان  تا  می فرستند،  وطنشان  در  خانواده هایشان  برای  که 
سال 2021 سقوط 14 درصدی خواهد داشت. البته این هم 

امکان وجود  این  واقع  یک پیش بینی خوش بینانه است. در 
دارد که شرایط بدتر هم بشود. نکته جالب توجه این جاست 
که کاهش درآمد کارگران مهاجر در همه مناطق جهان رخ 
خواهد داد. فرقی نمی کند آن کارگر در اروپا کار کند یا در 
شد.  خواهد  متضرر  کرونا،  شیوع  خاطر  به  به هرحال  آسیا، 
نکته جالب توجه دیگری که در گزارش بانک جهانی به آن 
اشاره شده، این است که کاهش درآمِد کارگران مهاجر برای 
تا کنون شاهد  واقع  در  رخ می دهد.  تاریخ  در  بار  نخستین 
چنین پدیده ای در دنیای اقتصاد نبودیم. اما اکنون به نظر 
می رسد شرایط کاماًل بحرانی شده  است. این مسئله به تنهایی 

می تواند وخامت اوضاع را نشان دهد. 

بر اساس گزارش های بانک 
جهانی، از ابتدای همه گیری 

کرونا در جهان تا کنون، 
تعداد فقرا دوباره در مسیر 
صعودی قرار گرفته  است. 

شرايطی که کرونا ايجاد 
کرده، میلیون ها نفر را به 

سمت فقر سوق داده  است. 
اين در حالی است که طی 

چند دهه گذشته، تالش های 
زيادی برای ريشه کنِی 

فقر صورت گرفته بود. اما 
اين ويروس کوچک تمام 

تالش ها برای ريشه کنِی فقر 
را خنثی کرد. حاال دوباره 

فقر مهمان بسیاری از 
خانه هاست. موج جديدی از 

فقرا در راه است

نمودار پنجم: تعداد افرادی که در زمان شیوع کرونا به دلیل هزینه های درمان به فقر و درآمد روزانه کمتر از ۳ دالر و ۲۰ سنت یا ۱دالر 
و ۹۰ سنت رسیده اند.
 منبع: بانک جهانی 

نمودار ششم: دستمزد کارگران مهاجر که روانه هر منطقه می شود.
 منبع: بانک جهانی

 جهان در بحران کرونا
تأثیری که ویروس کوچک کرونا بر اقتصاد جهان گذاشته  است، در مقایسه با بحران های بزرگ اقتصادی مثل بحران بزرگ سال 
2008 و 2009، امری بی سابقه است. بررسی های »وخارزم« از گزارش بانک جهانی هم نشان می دهد در هیچ کتاب تاریخ اقتصادی 
نمی توان چنین بحرانی را مشاهده کرد. همه گیری، طیف وسیعی از اثرات را داشته  است. به این ترتیب، روی همه شاخص های 
اقتصادی به نوعی اثرات منفی بر جا گذاشته  است. بسیاری از افراد انتظار دارند با رفتِن سال 2020 و نو شدِن سال میالدی، وضعیت 
اقتصاد جهان هم بهبود پیدا کند. اما حقیقت این است که تا وقتی کرونا نرفته و شرایط به حالت عادی بازنگشته  است، خبری از 
بهبود اقتصادی هم نخواهد بود. شاخص های مختلف اقتصادی هم چنان نوسان در قیمت کاالها را نشان می دهند. هیچ کاالیی با 
اطمینان تولید و فروخته نمی شود. هیچ بازاری از آینده خود اطمینان خاطر ندارد. بازار همین طوری هم غیرقابل پیش بینی بود، اما 
اکنون با شیوع کرونا، پیش بینی ناپذیری به ویژگِی جدایی ناپذیر آن تبدیل شد. تنها راه نجات کشورها در درازمدت این است که در 
کنار هم متحد بمانند و در هر پیشرفتی در رابطه با بیماری کرونا، به یکدیگر کمک کنند. این بیماری باید به صورت هم زمان در همه 
کشورهای جهان ریشه کن شود. نمی توان انتظار داشت یک کشور بهبود پیدا کند و کشوری دیگر هم چنان با بحران کرونا دست وپنجه 

نرم کند. تا زمانی که همه کشورها موفق به ریشه کنِی این ویروس نشوند، بحران حاکم خواهد بود.  
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صعود نرخ ارزها نگران کننده است. این اتفاقات، هزینه واردات 
را  کسب وکارها  هزینه  و  کمتر  را  خانوار  بودجه  گران تر،  را 
بیشتر می کند. اما اقتصاد عموماً نشان داده که برای هر دردی، 
درمان هم با خود دارد. وقتی واردات گران باشد، تولید داخلی 
به ناچار مورد توجه قرار خواهد گرفت. درنتیجه کارگرانی که 
روی این محصوالت جایگزین در داخل کار می کنند، اقتصاد 
را به پیش می برند. اما نکته دیگر این است که ارز کم ارزش 
به معنای ارزان شدن صادرات برای خریداران خارجی خواهد 
بود؛ اتفاقی که ناگهانی رخ می دهد. این اتفاق هم باید تقاضا 
را بهبود ببخشد. قاعده ای بسیار کلی در اقتصاد وجود دارد که 
پیوندی را بین ارزش ارز یک کشور و توان صادرات و واردات 
به  پول ملی یک کشور  ارزش  اگر  نشان می دهد.  آن کشور 
آن کشور  و خدمات  کاالها  کند،  پیدا  نسبی کاهش  صورت 
این  نتیجه  در  و  بود  خواهد  ارزان تر  دیگر  کشورهای  برای 
واردات  توان  و  می شود  میسر  بیشتر  صادرات  امکان  مسئله 
کاهش می یابد. حال اگر به طور عکس، ارزش پول ملی یک 
کشور به صورت نسبی افزایش پیدا کند، به دلیل گران تمام 
توان صادرات  برای دیگر کشورها،  شدن کاالهای آن کشور 
افت کرده، و این کشور بیشتر به یک واردکننده قوی تبدیل 
می شود. وقتی ارزش پزو، ارز رایج کلمبیا، در تابستان 2014 
کاهش پیدا کرد، این طور گفته می شود که نخست وزیر این 
نامیده  مبدل  لباس  در  موهبتی  را  ارزش  کاهِش  این  کشور 

 است. 

گزارش های  هم  پول  بین المللی  صندوق  نبود.  این طور  اما 
متعددی در این زمینه ارائه کرد. یکی از مهم ترین مسائل به 
مکانیسم تجارت بین الملل در دنیای امروزی مربوط می شود. 
کلمبیا با پزو معامله نمی کند. این کشور به صورت عمده با 
دالر معامله می کند. 98 درصد از کل صادرات این کشور با 
حقیقت  در  و  افراطی  نمونه  یک  این  می گیرد.  صورت  دالر 
از  خارج  که  معامالتی  میزان  است.  خروار  نمونه  یک مشت 
آمریکا با دالر صورت می گیرد، از حجم صادرات و واردات در 
این کشور با دالر، بیشتر است. شاید ندانید، اما اهمیت این 
می دهند  نشان  مطالعات  از  بسیاری  باالست.  بسیار  موضوع 
برتری دالر در معامالت تجاری مزایای آن را از بین می برد. در 
واقع ارزهای انعطاف پذیری که به راحتی دست کاری می شوند، 
باالی  حجم  دلیل  به  دالر  و  برخوردارند  مهم  مزیت  این  از 
معامالت تجاری در سطح بین المللی، از این مزیت برخوردار 
کاهش  هم  جهانی  تجارت  شود،  قوی  دالر  وقتی  و  نیست. 

پیدا می کند. 

کمربندها را ببندید
ارز  و  تجارت  مورد  در  اقتصاددان ها  فکر  طرز  دهه ها،  برای 
بازمی گشت.  به دهه 60 میالدی  در مدلی خالصه شده که 
رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ دو اقتصاددان در صندوق 
بین المللی پول بودند که به این مدل برای نخستین بار دست 
پیدا کردند. آن ها برای ارز مسلط، هیچ نقشی قائل نبودند. تنها 

    اقتصاد جهان
صدیقه ثنایی

آسیب شناسی سلطه اسکناس سبز در تجارت جهانی

مترجم



سلطه دالر در بازار معامالت 
جهانی باعث شده اين ارز 
کامالً آسیب پذير باشد. در 

هر بحران اقتصادی هم که 
در جهان رخ می دهد، دوباره 

اين دالر است که بیش از 
ساير ارزها آسیب می بیند. 
بانک هايی هم که بیشتر با 
دالر کار می کنند، همیشه با 

افزايش يا کاهش ارزش 
دالر، به زحمت می افتند، 
درحالی که در مورد ساير 

ارزها، قضیه به اين صورت 
نیست و عموماً ارزهای ديگر 

انعطاف بیشتری دارند

این مسئله اهمیت داشت که معامله گران بر سر چه قیمتی 
کاهش  کنید  فرض  توافق می رسیدند.  به  ارز  برای صادرات 
ارزش کلمبیایی به سرعت روی باتری هایی که به قیمت پزو 
بودند، اثر می گذاشت و تجارت آن ها را در سطح بین المللی 
آن  می شدند  تشویق  هم  خارجی  خریداران  می داد.  تغییر 
محصول را خریداری کنند، چراکه از نگاهشان قیمت خوبی 
پیدا کرده بود. تی شرت های برزیلی هم در بوتسوانا درست به 
همین علت به فروش می رفت. ارز کم ارزش می شد و کاالی 
پیدا  افزایش  ارزان. درنتیجه مشتریان خارجی آن  صادراتی 

می کردند. 
این مدل کاماًل ساده سازی شده، اما عواقب زیادی در دنیای 
اقتصاد به جا گذاشته  است. اوایل سال 1947، خوان رابینسون 
از دانشگاه کمبریج به موارد دیگری اشاره کرد که بعداً مورد 
می توان  این طور  می زد،  او  که  را  حرفی  گرفت.  قرار  توجه 
با  پزو  جای  به  کلمبیایی  محصوالت  قیمت  اگر  کرد:  بیان 
دالر محاسبه می شد، کاهش ارزش ارز منجر به ثابت ماندن 
واردات آمریکایی می شد. تقاضا برای کاالهای آمریکایی هم 
بدون تأثیر باقی می ماند. اما این نظریه ها در عمل هم اثری 

برجای خواهد گذاشت؟ 
سون گرسمن، اندیشمندی از مؤسسه مطالعاتی سوئدی، در 
سال 1973 داده های جدیدی را برمال کرد که در این زمینه 
پاسخ گو بود. او یافته بود که در سال 1968، حدود دوسوم 
از کل تجارت سوئدی با ارز صادرکننده صورت گرفته  است. 
این در حقیقت کشف بزرگ گرسمن بود که با عنوان »قانون 
گرسمن« شناخته می شود. البته صادرات سوئد به آمریکا که 
اغلب به جای کرون با دالر صورت می گرفت، از این قاعده 
مستثنا شد. این قانون نشان می داد که ماندل و فلمینگ حق 

داشته اند و درست گفته اند. 
تأیید  را  قانون گرسمن  بعد، موارد دیگری هم  در دهه های 
کرد. اما همیشه مورد آمریکا، یک استثنا بود. در واقع یک 
قاعده کلی برای همه کشورها وجود داشت، اما آمریکا همیشه 
در آن نقش استثنا را بازی می کرد. اما باالخره در دهه 90 
اعتبار  در  و  آمدند  به خودشان  دانشمندان  بود که  میالدی 
این قاعده شک کردند. آن ها تالش کردند رویه های جدیدی 
را امتحان کنند تا اعتبار این قانون سنجیده شود. مهم ترین 
حرف این اقتصاددان ها هم این بود که قیمت حقیقی کاالها 
اگر  البته  نمی شد،  متنوع  انتظار،  مورد  سرعت  با  مطابق 
پرداخت به شیوه ای کاماًل متقارن و مشابه صورت می گرفت. 
قاعده گرسمن می گفت قیمت های کاالی صادرات باید فرق 

کند، اما در واقع این ارقام کاماًل ثابت بودند. 

ورود یورویی ها به میدان
 24 در  دانشمندان  از  عده ای  که  بود   2000 سال  اوایل 
همیشه  برای  بار  یک  تا  شدند  جمع  هم  دور  جهان  کشور 
گرسمن  قانون  که  دریافتند  آن ها  کنند.  حل  را  قضیه  این 
اشتباه است. صادرات بر مبنای ارز کشور صادرکننده تعیین 
آن ها  مثاًل  نبود.  این طور  عموماً  دست کم  نمی شد.  قیمت 
دریافتند که کره  جنوبی در سال 2001 دست کم 82 درصد 
آن ها  همه  که  بود  کرده  معامله  دالر  با  را  کاالهای خود  از 
واردات بوده  است. تنها 16 درصد از واردات این کشور مربوط 

به آمریکا می شد. 
یافته های دیگری هم بود که این ادعای دانشمندان جدید را 
ثابت می کرد. دالر نقش مهمی در قیمت کاالهای حمل ونقل 
دارد. یورویی ها وارد میدان شدند تا به نوعی وضعیت دالر را 
تغییر دهند. اما حتی حجم باالی معامالت به یورو نمی تواند 
نشان دهنده ارجحیت این ارز در معامالت باشد. در واقع یورو 
معامله می شود به این دلیل که کشورهای معامله کننده، از 
این ارز به عنوان ارز رایج خود بهره می گیرند. اگر ارز آن ها 
در  خارجی  معامالت  ثابت  پای  دیگر  هم  یورو  کند،  تغییر 

کشورهای اروپایی نخواهد بود. 
سلطه دالر در بازار معامالت جهانی باعث شده این ارز کاماًل 
در جهان  که  هم  اقتصادی  بحران  هر  در  باشد.  آسیب پذیر 
ارزها  سایر  از  بیش  که  است  دالر  این  دوباره  می دهد،  رخ 
آسیب می بیند. بانک هایی هم که بیشتر با دالر کار می کنند، 
همیشه با افزایش یا کاهش ارزش دالر، به زحمت می افتند، 
درحالی که در مورد سایر ارزها، قضیه به این صورت نیست و 

عموماً ارزهای دیگر انعطاف بیشتری دارند. 
در سرتاسر جهان همیشه  مالی  و  اقتصادی  سیاست گذاران 
باید تالش کنند بدون وابستگی به دالر، سیاست های خود 
ناممکن است. دالر طی  تقریباً  امر  این  اما  را اجرایی کنند. 
سال های دراز، به ارزی مسلط و رایج تبدیل شده  است. همه 
در تجارت جهانی از آن بهره می برند. راه گریزی از این ارز 
نیست، هر چند که این استفاده زیاد، مزیت های این ارز را از 
بین برده باشد. البته بعضی از افراد با خوش بینی در انتظار 
تغییر این وضعیت هستند، اما فعاًل خبری از تغییر در حوزه 

ارزی نیست. 
منبع: هفته نامه اکونومیست

51شماره 8 -  زمستان 99



تفاوت در حقوق و دستمزدها در سازمان های تجاری 
اگر بر مبنای شاخص های تعريف شده و قابل دفاع 

باشد، قابل درک و تحمل است، اما اگر اين تفاوت ها 
رنگ و بوی تبعیض و نابرابری به خود بگیرد، می تواند 

برای سازمان مسئله ساز شود. به بیان ديگر، اگر 
کارمندان سازمان های تجاری نه بر اساس شايستگی، 

بلکه بر اساس شاخص های غیرعلمی و بی اعتبار، 
حقوق و دستمزد متفاوتی را دريافت کنند، حس 

بی انگیزگی در بین کارکنان رسوخ پیدا می کند و همین 
موضوع در نهايت کاهش کارايی و اثربخشی سازمان 
را به دنبال خواهد داشت. اين که سازمان های تجاری 

بايد چه مسائلی را در حوزه يکسان سازی حقوق و 
دستمزد رعايت کنند، بهانه ای شد تا در اين مطلب 

به برخی از بايدها  و نبايدهای يکسان سازی حقوق و 
دستمزد در سازمان های بخش خصوصی بپردازيم.

سازمان دولتی یا خصوصی؟
قبل از این که به موضوع ناعدالتی حقوق و دستمزد بپردازیم، 
از  دولتی  سازمان های  که  شود  اشاره  موضوع  این  به  باید 
بازه  دلیل  همین  به  و  هستند  برخوردار  مشاغل  طبقه بندی 
این  در  اما  است،  مشخص  معموالً  دولتی  کارمندان  حقوقی 
مطلب، قصد نگارنده اشاره به ناعدالتی حقوق و دستمزد در 
تجاری،  سازمان های  در  معموالً  است.  تجاری  سازمان های 
این  دلیل  همین  به  ندارد.  وجود  ثابتی  و  مشخص  فرمول 

تبعیض بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. از طرفی در شرکت های 
به اصطالح خصولتی این موضوع بیشتر خود را نشان می دهد. 
به بیان دیگر، شرکت های تجاری که خود را خصوصی می دانند 
اما سیاست ها و رویه های دولتی دارند، بیشتر با تبعیض های 
حقوق و دستمزد همراه هستند. به عنوان نمونه در برخی از 
این سازمان ها به دلیل فشارهای بیرونی، سازمان مجبور به 
استخدام نیروهای ناکارآمد می شود و اتفاقاً نیز این گونه افراد 
از میانگین حقوقی باالتری برخوردار هستند، که این موضوع 

هم باعث نارضایتی سایر کارمندان می شود.

تحلیل وضعیت موجود
حقوق  در  عادالنه  و  یک پارچه  سیستم  ایجاد  در  گام  اولین 
پیشنهاد  است.  موجود  وضعیت  درست  تحلیل  دستمزد،  و 
می شود با توجه به شرایط سازمان های تجاری در ایران، این 
تحلیل از طریق مصاحبه های عمیق صورت بگیرد و در ادامه، 
انجام  سازمان  مختلف  الیه های  با  مصاحبه ها  کیفی  تحلیل 
شود و موارد حائز اهمیت، چالش ها و دغدغه های کارمندان 
به خوبی در این بخش مورد بررسی قرار گیرد. توصیه می شود 
تیم های  سوی  از  سازمان  کارمندان  با  عمیق  مصاحبه های 
شود  انجام  سازمان  از  بیرون  تحقیقاتی  حوزه  در  متخصص 
از این طریق کارمندان بتوانند به دور از شرایط سازمان،  تا 
مسائل و مشکالت را بیان کنند. پس از انجام فاز اول تحلیل 
پرسش نامه  می توان  به دست آمده  نتایج  اثبات  برای  کیفی، 
کمی طراحی و آن را در سطح سازمان منتشر کرد تا از این 

وقتی یکسان سازی  به تبعیض می انجامد!
   اقتصاد

آبتین ایزدی

کارشناس ارشد کسب وکار

بايدها و نبايدهای يكسان سازی حقوق و دستمزد در سازمان های تجاری
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طریق وضعیت کل سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
از دیگر اقداماتی که در حوزه تحلیل وضعیت موجود سازمان 
باید انجام شود، بررسی اطالعات ثانویه سازمان است. به این 
معنا که هر کدام از کارمندان چه وضعیت حقوق و دستمزدی 
دارند و شرح و مسیر شغلی این کارمندان در صورتی که تدوین 
نشده باشد، مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق مشخص 
شود که هر کدام از کارمندان طی بازه همکاری  با سازمان، تا 

چه اندازه مشمول افزایش حقوق، ارتقا و... شده اند. 

تحلیل وضعیت صنعت 
وضعیت  تحلیل  بخش  در  باید  که  اقداماتی  از  دیگر  یکی 
موجود انجام شود، تحلیل وضعیت صنعت در حوزه حقوق و 
دستمزد است. این اطالعات می تواند از شرکت های متخصص 
در حوزه منابع انسانی استخراج شود و بر اساس این اطالعات 
مشخص می شود که در هر صنعت، رده های سازمان با چه 
بازه  که  صورتی  در  دارند.  حضور  دستمزدی  و  حقوق  بازه 
از حداقل های  پایین تر  کارمندان سازمان  و دستمزد  حقوق 
باید  کارمندان  خروج  از  جلوگیری  جهت  در  باشد،  صنعت 
سرمایه گذاری و تجدید نظر جدی در این حوزه انجام شود تا 

از این طریق انگیزه های مالی الزم به کارمندان داده شود.

طبقه بندی مشاغل
طراحی  بعدی  گام  موجود،  وضعیت  درست  تحلیل  از  پس 
برنامه طبقه بندی مشاغل از نظر حقوق و دستمزد است. به 
این معنا که باید مشخص شود هرکدام از رده های سازمانی 
موضوع  این  کنند.  دریافت  می توانند  را  حقوقی  بازه  چه 
تجربه،  تحصیالت،  توانایی،  شایستگی،  اساس  بر  می تواند 
شود.  تعیین  مهم  فاکتورهای  از  دیگر  بسیاری  و  مهارت ها 
موضوعی  تخصص  می گوید  بالنچارد  ترنت  حوزه  این  در 
چندبعدی است و تنها به سال های سابقه کاری افراد مربوط 
نمی شود. عالوه بر سابقه کاری، تبحر در مهارت های مرتبط 

با کار، تخصص در زمینه موضوع کار و عمق و وسعت تجربه 
فرد، عوامل تعیین کننده میزان تخصص هستند. در حقیقت 
سازمان در این بزنگاه تاریخی برای خود مشخص می کند که 
برای هر شغلی تا چه اندازه می تواند هزینه کند و حقوق و 
دستمزد هرکدام از مشاغل چه مبلغی خواهد بود. از طرفی، 
انجام  الزم  برنامه ریزی های  باید  نیز  کارمندان  ارتقای  برای 
بدانند چه مسیر شغلی  باید  کارمندان  دیگر،  بیان  به  شود. 
بتواند  سازمان  تا  دهند  انجام  باید  را  اقداماتی  چه  و  دارند 

شرایط ارتقای آن ها را فراهم سازد.

چالش ها
یکسان سازی  سیستم های  طرح های  بیشتر  اول،  نگاه  در 
حقوق و دستمزد، سازمان را با افزایش هزینه منابع انسانی 
می دهد  نشان  حوزه  این  در  تحقیقات  اما  می سازد،  همراه 
حقوق  حوزه  در  زیادی  تبعیض  که  تجاری  سازمان های  در 
و دستمزد وجود دارد، نرخ خروج کارمندان با افزایش قابل 
هزینه های  موضوع  این  خود  و  می شود  همراه  مالحظه ای 
اجرای  طرفی،  از  می گذارد.  سازمان  دوش  بر  را  گزافی 
بلندمدت  در  دستمزد  و  حقوق  یکسان سازی  سیستم های 
می تواند هزینه های سازمان را کاهش دهد. به این معنا که 
افرادی که شایستگی دریافت حقوق مورد نظر را ندارند، باید 
افزایش ساالنه حقوق آن ها بیشتر از حد اعالم شده از سوی 
دولت، متوقف شود و در عوض کسانی که شایستگی افزایش 
ساالنه،  حقوق  افزایش  بر  عالوه  دارند،  را  بیشتری  حقوق 

مشمول مزایای جانبی شوند.

ارزیابی عملکرد
طراحی  به  نیاز  مشاغل،  طبقه بندی  برنامه  طراحی  از  پس 
برنامه ای مناسب در حوزه ارزیابی عملکرد وجود دارد. نیت 
را  افراد  مترسون در همین راستا توصیه می کند که حقوق 
بر مبنای عملکرد آن ها در سازمان تعیین کنید، و نه صرفاً 
این  به  است،  اهمیت  حائز  بسیار  موضوع  این  موقعیتشان. 
خود  عملکرد  از  ناشی  نتایج  می توانند  کارمندان  که  دلیل 
به  عملکرد  ارزیابی  این که  کنند.  مشاهده  مالی  در حوزه  را 
صورت ساالنه، سه ماهه، ماهانه و... انجام شود، باید بر اساس 
برنامه و شرایط سازمان تعیین شود. اما نکته حائز اهمیت در 
این موضوع این است که ارزیابی عملکرد باید منجر به باال 
رفتن رضایت کارمندان و ایجاد انگیزه در آن ها شود. این که 
مدل های ارزیابی عملکرد به چه صورت باید باشد، در حوصله 
این مطلب نمی گنجد، اما موضوع مهم این است که ارزیابی 
به  انجام شود.  اساس شاخص های مختلفی  بر  باید  عملکرد 
مدیران  برای  عملکرد  ارزیابی  شاخص های  نمونه،  عنوان 
تحقق  میزان  می تواند  تجاری  سازمان های  از  برخی  فروش 
اهداف فروش، میزان رضایت مشتریان، توسعه فردی و کسب 

مهارت های جدید و... باشد.
در  دستمزد  و  حقوق  تبعیض های  با  کارمندان  که  هنگامی 
این چالش مواجه هستند  با  دائماً  سازمان مواجه می شوند، 
که آیا واقعاً حضورشان در این سازمان تجاری مفید است؟ 
آیا سازمان ارزش آن ها را می داند؟ و این که چه اقداماتی باید 
انجام دهند تا با شرایط حقوقی بهتری مواجه شوند. تمامی 
این سؤاالت و پیدا نشدن پاسخ مناسب برای آن ها می تواند 
کارمندان سازمان را با بی انگیزگی زیادی همراه کند، یا به 
ترک محل کار و از دست رفتن نیروهای کارآمد منجر شود.

در نگاه اول، بیشتر طرح های 
سیستم های يکسان سازی 
حقوق و دستمزد، سازمان 
را با افزايش هزينه منابع 

انسانی همراه می سازد، اما 
تحقیقات در اين حوزه نشان 

می دهد در سازمان های 
تجاری که تبعیض زيادی در 
حوزه حقوق و دستمزد وجود 

دارد، نرخ خروج کارمندان 
با افزايش قابل مالحظه ای 
همراه می شود و خود اين 

موضوع هزينه های گزافی را 
بر دوش سازمان می گذارد. 

از طرفی، اجرای سیستم های 
يکسان سازی حقوق و 

دستمزد در بلندمدت می تواند 
هزينه های سازمان را کاهش 

دهد
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سهم کشورها از بازار جهانی غذا     اقتصادجهان
مونا اشرف زاده

چه کسی غذای جهان را تولید می کند؟ هیچ کاالی غذايی وجود ندارد که 
به طور يکنواخت از سوی مردم سراسر جهان مصرف شود. هنر آشپزی، 

طعم و مزه در نقاط مختلف جهان به طور قابل توجهی متفاوت است. 
چندين شرکت دارای حق انحصاری گیاهان خاص هستند، بااين حال، 

بسیاری از مواد اولیه غذايی در کشورهای مختلف ثابت باقی می مانند. با 
توجه به ارتباط میان عرضه و تقاضا، می توانیم گندم، برنج، سیب زمینی، 
ذرت و نیشکر را به عنوان کاالهای اساسی و پنج کاالی برتر تولیدشده 

در جهان در نظر بگیريم.

تجزيه و تحلیل تولید پنج کاالی برتر در سال 2019 نشان می دهد که در 
پنج سال گذشته هیچ تغییری در موقعیت اين کاالها ايجاد نشده است. 
سطح تولید برنج، گندم و سیب زمینی در سال های سوم، چهارم و پنجم 

تقريباً ثابت باقی مانده است. حتی تولید ذرت نیز کم وبیش ثابت بوده 
است، به جز در سال گذشته که تولید اين محصول جهش داشت و از 

877 میلیون تن به يک میلیارد تن افزايش يافت. نیشکر، بیشترين کاالی 
تولیدی در جهان، به طور مداوم شاهد افزايش تولید بوده و به 1.9 

میلیارد تن رسیده، به طوری که در تولید از ديگر کاالها پیشی گرفته است. 

شركت های بزرگ توليدكننده موادغذايی در جهان
در این میان شرکت های تولیدکننده غذا نیز سهم به سزایی در بازار جهانی دارند. هیچ موجود زنده ای نمی تواند بدون منبع غذایی زنده بماند، بنابراین شرکت هایی که 
کارشان تولید و عرضه مواد غذایی است، همواره فرصتی برای یک تجارت سودآور خواهند داشت. شرکت های موجود در این فهرست حداکثر بهره را از این فرصت 

برده اند. در ادامه به فهرست این شرکت ها که در سال 2019 به عنوان پنج شرکت برتر تولیدکننده موادغذایی نام گرفته اند، اشاره می کنیم.

كارگيل
دفتر مرکزی: مینیاپولیس- آمریکا

سال تأسیس: 1865
درآمد: 115 میلیارد دالر

است.  در جهان  غذایی  بزرگ ترین شرکت  درآمد،  لحاظ  به   )Cargill( کارگیل 
انجام  درحالی که این شرکت سرمایه گذاری قابل توجهی در شرکت های مختلف 
داده است، اما اولویت آن با تولید و توزیع مواد غذایی است و مواد غذایی را برای 
استفاده در شرکت های تجاری فرآوری می کند. کارگیل هم چنین در شرکت های 
صاحب دام و فرآوری دام نیز ذی نفع است. جالب است بدانید این شرکت به عنوان 
یک شرکت ذخیره سازی غالت و چوب سازی کار خود را آغاز کرد و بعد از جنگ 

جهانی دوم منافع تجاری اش را گسترش داد.
آیا می دانستید؟

آمریکا  متحده  ایاالت  در  خصوصی  شرکت  بزرگ ترین  درآمد  لحاظ  به  کارگیل 
محسوب می شود. خانواده کارگیل چهارمین خانواده ثروتمند در این کشور هستند 

و  90 درصد مالکیت خود را حفظ کرده اند.
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توليد كنندگان برتر غذا در جهان چه كشورهايی هستند؟
بیایید به فهرست پنج کشور برتر تولیدکننده غذا در جهان نگاهی بیندازیم.

هند
اهمیت کشاورزی برای 

اقتصاد هند طی سال  های 
گذشته به طور قابل 
توجهی کاهش یافته 

است، بااین حال هم چنان 
یک بخش مهم است که 

حدود 18 درصد به تولید 
ناخالص داخلی این کشور 
کمک می کند و حدود 45 
درصد از جمعیت هند در 
این بخش مشغول به کار 
هستند. درحالی که سهم 

این بخش از تولید ناخالص 
داخلی از بیش از 30 درصد 
در دهه 1980 کاهش یافته 

است، اما مدرنیزاسیون، 
بهره وری و منابع رو به 

افزایش بوده است. بر اساس 
اعالم سازمان سیاست و 

 ،)DIPP( ارتقای صنعت
بخش های ماشین آالت 

و خدمات کشاورزی این 
کشور سرمایه های مستقیم 

خارجی )FDI( را به 
خود جلب کردند. هند 

دومین تولیدکننده نیشکر، 
گندم، برنج و ذرت و 

ششمین تولیدکننده بزرگ 
سیب زمینی در جهان است. 

روسيه
اقتصاد روسیه از زمان 

فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی در سال 1991 دچار 
تحول شده و از یک اقتصاد 
برنامه ریزی شده مرکزی از 

پیش تعیین شده به یک 
اقتصاد باز مبتنی بر بازار 
تبدیل شده است. بخش 
کشاورزی که 10 درصد 

جمعیت این کشور را به کار 
گرفته، چهار درصد اقتصاد 

2.05 تریلیون دالری روسیه 
را شکل داده است. این بخش 

به دلیل محدودیت های 
آب وهوایی و جغرافیایی این 

کشور، تنها از حدود 13 
درصد مساحت روسیه در 
بخش کشاورزی استفاده 

می کند. از مجموع محصوالت 
کشاورزی تولیدشده در 

روسیه، حدود 40 درصد آن 
محصوالت زراعی و 60 درصد 

باقی مانده شامل محصوالت 
دامی، مانند پشم، گوشت 
و محصوالت لبنی است. 

روسیه سومین تولیدکننده 
بزرگ سیب زمینی، چهارمین 

تولیدکننده بزرگ گندم و 
دوازدهمین تولیدکننده ذرت 

است.

برزيل
برزیل از برجسته ترین 

اقتصادهای آمریکای جنوبی 
است. اقتصاد برزیل به طور 

قابل توجهی مبتنی بر 
خدمات دهی است و کشاورزی 

تنها حدود شش درصد 
به تولید ناخالص داخلی 

2.24 تریلیون دالری این 
کشور کمک می کند. بخش 
کشاورزی 15 درصد نیروی 
کار در این کشور را به کار 
گرفته است و 30 درصد از 

زمین های برزیل برای بخش 
کشاورزی مورد استفاده قرار 
می گیرند. برزیل بزرگ ترین 
تولیدکننده نیشکر، سومین 

تولیدکننده بزرگ ذرت و 
نهمین تولیدکننده بزرگ 

برنج است.

چين
چین بخش کشاورزی 

بسیار وسیعی )کشاورزی، 
جنگل داری، دام داری و 

شیالت( دارد که 10 درصد 
تولید ناخالص داخلی آن را 

شامل می شود. چین ترکیبی 
فوق العاده از اقتصاد صنعتی 

و کشاورزی است. از یک سو، 
به دلیل تولید گسترده ای که 
در این کشور انجام می شود، 

آن را »کارخانه جهان« 
می نامند و از سوی دیگر، 

بزرگ ترین اقتصاد کشاورزی 
دنیا محسوب می شود. سهم 
کشاورزی در تولید ناخالص 

داخلی در دهه گذشته به 
طور ثابت 10 درصد باقی 

مانده، بااین حال، نسبت به دو، 
سه دهه قبل به میزان قابل 

توجهی کاهش یافته است. در 
چین بخش کشاورزی حدود 
یک سوم کل جمعیت شاغل 
کشور را به کار گرفته است. 
چین هم چنین بزرگ ترین 
تولیدکننده گندم، برنج و 

سیب زمینی در جهان است. 
این کشور دومین تولیدکننده 

بزرگ ذرت و سومین 
تولیدکننده نیشکر محسوب 

می شود. 

اياالت متحده آمريكا
ایاالت متحده با تولید 

ناخالص داخلی 17 
تریلیون دالر بزرگ ترین 
اقتصاد جهان محسوب 

می شود. بخش کشاورزی 
در ایاالت متحده آمریکا 

بسیار مکانیزه است و 
این مسئله باعث شده 
این کشور در فهرست 

تولیدکنندگان برتر باشد، 
بااین حال، تنها یک درصد 

از کل جمعیت آن در 
بخش کشاورزی مشغول 

به کار هستند. درحالی که 
کشاورزی تنها حدود یک 

درصد به تولید ناخالص 
داخلی آمریکا کمک 

می کند، اما این کشور 
بزرگ ترین تولیدکننده 
ذرت در جهان، سومین 

تولیدکننده بزرگ گندم، 
پنجمین تولیدکننده 
بزرگ سیب زمینی، 

دهمین تولیدکننده نیشکر 
و دوازدهمین تولید کننده 

بزرگ برنج در جهان است. 

نستله
دفتر مرکزی: ُوِوه - سوییس

سال تأسیس: 1866
درآمد: 90 میلیارد دالر

نستله )Nestlé( نیز بر اساس درآمد یکی از بزرگ ترین تأمین کننده های مواد 
است.  جهان  در  مصرف کنندگان  برای  بسته بندی شده  نوشیدنی های  و  غذایی 
بااین حال، نستله دومین شرکت بزرگ غذایی در جهان است. آوازه این شرکت 
از تولید غذای کودک بر پایه شیر آغاز شد. نستله با دانیل پیتر، مخترع شکالت 
شیری و کارآفرینی که شیر تغلیظ شده تهیه و کنسرو می کرد، قدرت گرفت. در 
طول جنگ جهانی دوم، شیرخشک این شرکت بسیار مورد تقاضا بود. این شرکت 

از درآمد خود برای توسعه دیگر کسب وکارها استفاده می کرد.
آیا می دانستید؟

این شرکت بیشترین درآمد خود را از طریق فروش نوشیدنی های پودری و مایع 
به دست آورده است. 
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پپسی كو
دفتر مرکزی: نیویورک - آمریکا

سال تأسیس: 1965
درآمد: 64 میلیارد دالر

پپسی،  است.  غذایی  صنایع  حوزه  در  آمریکایی  شرکت   ،)PepsiCo( پپسی کو 
تولیدکننده  شرکت  لی،  فریتو-  با   1965 سال  در  نوشابه،  تولیدکننده  شرکت 
دهه  اواخر  در  پپسی  گرفت.  پپسی کو شکل  ترتیب  این  به  و  شد  ادغام  اسنک، 
شرکت  خود  کرد.  آغاز  دارو  عنوان  به  را  غیرالکلی  نوشیدنی های  فروش   1800

فریتو- لی از ادغام دو شرکت دیگر تشکیل شده بود. 
در دهه 1970، شرکت پپسی کو دیگر شرکت های غذایی فرآوری شده را به دست 
آورد. در طول دهه 1990، پپسی کو با خرید رستوران های زنجیره  ای مانند پیتزا 

هات و کی اف سی وارد تجارت رستوران داری شد. 
آیا می دانستید؟

پپسی کوال به عنوان یک دارو برای سوءهاضمه مورد استفاده قرار می گرفته است 
و این گازدار کردن به شما در دفع گاز از معده کمک می کند.

آرچر دانيلز ميدلند
دفتر مرکزی: مینیاپولیس- آمریکا

سال تأسیس: 1902
درآمد: 61 میلیارد دالر

شرکت آرچر دانیلز میدلند )The Archer Daniels Midlands( یک شرکت 
تجارتی کشاورزی است که در بخش بیمه و تجارت کاال سرمایه گذاری کرده است. 
این شرکت به عنوان یک فرآوری کننده غالت، با خرد کردن بذر کتان برای استخراج 
روغن کارش را آغاز کرد. در حال حاضر، این شرکت مواد غذایی دیگری را برای 
عمده فروشی به مشاغل دیگر فرآوری می کند. عمده کار آن به ویژه در تجارت فرآوری 
ذرت است که برای خوراک دام و شیرین کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت 

ADM هم چنین اتانول، یک ماده افزودنی سوخت، را تولید می کند.
آیا می دانستید؟

کسب وکارهای فرآوری ذرت و اتانول شرکت ADM به ازای هر دالر سودی که شرکت 
به دست می آورد، برای این مالیات دهنده آمریکایی 50 دالر هزینه در بر دارد.

سيسكو
دفتر مرکزی: هوستون- تگزاس

سال تأسیس: 1969
درآمد: 55.37 میلیارد دالر

سیسکو یکی دیگر از شرکت های تولید و توزیع کننده مواد غذایی در جهان است. این 
شرکت مواد غذایی خواربارفروشی ها و رستوران ها و هم چنین شرکت های خدمات 
غذایی مانند آرامارک را تأمین می کند. شرکت سیسکو به طور مستقیم با کسب وکارها، 
بیمارستان ها و هتل ها کار می کند. عالوه بر این، سیسکو آن ها را به سخت افزارها 
و ابزارهای مربوط به سرو غذا، نظافت و تعمیر مجهز می کند. این شرکت برندهای 

خرده فروشی دارد که با شرکت های فرآوری گوشت و مرغ رقابت می کنند.
آیا می دانستید؟

از  فدرال  قاضی  یک  اما  یابد،  گسترش  متحده  ایاالت  در  تا  کرد  تالش  سیسکو 
تصویب این ادغام برنامه ریزی شده جلوگیری می کند. استدالل او این است که اگر 
چنین توافقی انجام شود، سیسکو بیش از سه چهارم صنعت خدمات غذایی را در 

اختیار خواهد گرفت. 

منابع:
https://www.investopedia.com/articles/investing/043015/who-produces-worlds-food.asp
https://largest.org/food/food-companies/
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مدیریت و کسب وکار

در اين بخش می خوانيد

 روندهای پیش روی مدیریت در سال 2021 

 تأثیر فرهنگ سازمانی در برنامه استراتژیک سازمان

 همه چیز درباره بازاریابی محتوایی

 روش های بهبود فرآیند تصمیم گیری در سازمان

 درباره سیستم های جدید پاداش و توبیخ در محیط کار

 شیوه های مدیریت زمان در محیط کار

 روش هایی برای افزایش خالقیت در ایده پردازی

 بازاریابی چندوجهی و دستاوردهای آن



کسب وکارها در سال 2020 بیش از هر زمان ديگری با 
فضايی پیچیده و رقابتی روبه رو بودند. شیوع کرونا نیز 
عرصه را بر آن ها تنگ تر کرد و بسیاری از شرکت ها و 
کسب وکارهای کوچک و متوسط تعطیل و افراد زيادی 
بی کار شدند. مديران از استراتژی های بحران در اين 

دوران استفاده زيادی کردند تا کسب وکار خود را احیا و 
به مسیر فعالیتشان ادامه دهند. هم چنین بسیاری از آن ها 

به صورت دورکاری با کارمندان خود در ارتباط بودند. 
همیشه گفته ايم که تغییر بخش اجتناب ناپذير در تجارت 
و مديريت است، اما وقايع سال 2020 آن قدر متفاوت و 
عجیب بود که حتی مديريت تغییر را هم زير سؤال برد! 

همه سازمان ها کمابیش بحران هايی چون پاندمی کرونا، 
تنش های اجتماعی، عدم اطمینان اقتصادی و اختالفات 

سیاسی را تا حدودی تجربه کردند. 
هنوز بحران کرونا در میان ماست و احتمال اين که 

حتی با شروع واکسیناسیون اوضاع اقتصادی جهان 
به قبل برگردد، به اين زودی ها میسر نیست. درنتیجه 

مهارت های مديريتی و استراتژی سازمان های بزرگ در 
دنیای تجارت در حال تغییر است. روندهای مديريتی 
سال 2021 می تواند چشم انداز جديدی در مديريت 
تغییر ايجاد کند. در میان همه اين تغییرات يک چیز 

مسلم است و آن اين است که بحران های سال 2020 
روش های جديد در چگونگی مديريت سازمان ها در 

تحوالت پیش رو ايجاد کرده است. در ادامه روندهای 
برجسته مديريتی در سال پیش روی میالدی )2021( 

برای رهبران و مديران فعلی و آينده سازمان ها و کمک به 
موفقیت آن ها در اين مسیر پرپیچ وخم را ارائه می کنیم.  

کارمندان را برای پذیرش تغییر آماده کنید
از اجرای هر روند جدیدی در سازمان خود، الزم است  پیش 
انسانی  منابع  کنید. مؤسسه  آماده  تغییر  برای  را  کارمندانتان 

گارتنر اخیراً یک آمار نگران کننده از میزان آمادگی کارمندان 
سال  »در  است:  داده  گزارش  تغییر  جذب  برای  سازمان ها 
2020، میزان میانگین تغییری که کارمند می تواند پیش از کم 
 آوردن و خسته شدن جذب کند، در مقایسه با سال 2019 به 
نصف کاهش یافت.« کارمندان در این سال با مسائل محیطی 
مختلفی چون عدم اطمینان های اقتصادی، بی کاری و امنیت 
شغلی، سالمت خانواده خود و آینده سیاسی دولت دست وپنجه 
با  مقابله مؤثر  برای  به همین دلیل ظرفیت آن ها  نرم کردند. 
تغییرات مداوم در محل کار کاهش یافته است. به همین دلیل 
نیاز است مدیران برنامه های مدیریت تغییر را تنظیم کنند و 
و  روانی  آمادگی  کنند.  تغییرات  این  آماده  را  خود  کارمندان 
روحی خصوصاً از این نظر بسیار مهم است. صرف  نظر از آن چه 
در دنیای بیرون در جریان است، در سطح سازمانی نیز تغییر 
ادامه دارد و نیاز به یک رویکرد استراتژیک برای مدیریت تغییر 

در سال آینده حس می شود.

روند ۱: بهينه سازی ارتباطات ديجيتال
و  ایمنی  اقدامات  و  اجتماعی  فاصله گذاری  که  همان طور 
از خانه  با کرونا موجب دورکاری کارمندان  بهداشتی مرتبط 
شد، تمام ارتباطات مربوط به کار نیز به پلتفرم های دیجیتال 
منتقل شد. شاید تا پیش از این باورش سخت بود که ارتباطات 
گفت وگوهای  به  روز  چند  طی  حضوری  تعامالت  و  فیزیکی 
چتی و جلسات آن الین شرکتی، ای میل ها و پیام های فوری 
از پلتفرم هایی چون تماس تصویری، خدمات زوم  و استفاده 
و گوگل میت تبدیل شد. اما پرواضح است که این رویکردها 
موضوع  این  و  بود  خواهند  همراه  ما  با  نیز   2021 سال  در 
چالش های عمده ای برای مدیریت تغییر ایجاد می کند. بیشتر 
مانند  حضوری  گردهمایی های  به  تغییر  مدیریت  ابزارهای 
کوچک  گروه های  جلسات  و  کارگاهی  دوره های  آموزش ها، 
نیست،  گردهمایی  امکان  که  شرایطی  در  اما  است.  وابسته 
ارتباط  برای  الکترونیک  چهارچوب های  از  استفاده  به  ناچار 

     مدیریت
هدی رضایی

روندهای پيش روی مديريت 
در سال ۲0۲۱ 

چالش 
مدیریت 
تغییر 

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
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مؤسسه منابع انسانی گارتنر 
اخیراً يک آمار نگران کننده 
از میزان آمادگی کارمندان 

سازمان ها برای جذب 
تغییر گزارش داده است: 

»در سال 2020، میزان 
میانگین تغییری که کارمند 
می تواند پیش از کم  آوردن 

و خسته شدن جذب کند، 
در مقايسه با سال 2019 

به نصف کاهش يافت.« 
کارمندان در اين سال با 

مسائل محیطی مختلفی چون 
عدم اطمینان های اقتصادی، 

بی کاری و امنیت شغلی، 
سالمت خانواده خود و آينده 
سیاسی دولت دست وپنجه 

نرم کردند

هستیم تا با کارمندانی که دورکار شده اند، به صورت مجازی 
ارتباط برقرار کنیم. 

در  می بایست  مدیران  رو،  پیش  واقعیت  این  با  انطباق  برای 
مورد استفاده از بهترین محتوای ارتباط، حجم ارتباط و نحوه 
برقراری آن هشیار باشند. اگر کارمندان بدانند که می توانند 
در مورد دریافت پیام های دوستانه و جالب و جذاب روی تیم  
توجه  ارتباط  نوع  این  به  زیاد  احتمال  به  شما حساب کنند، 
ابتکارات خالقانه در  به  این می تواند منجر  و  نشان می دهند 
تیم شود. هر چه مدیریت تغییر زودتر بتواند در برنامه ریزی 
خواهد  بیشتر  پروژه  کلی  موفقیت  شانس  گیرد،  قرار  پروژه 

بود. 

روند۲: دوركاری و برون سپاری
محدودیت های  دلیل  به  را  دورکاری  ما  اکثر  کرونا  دوران  در 
استفاده  کردیم.  تجربه  دولت ها  جانب  از  وضع شده  بهداشتی 
و  اجتماعی  رسانه های  فناوری ها،  پیشرفته ترین  قدرت  از 
سیستم عامل های ارتباطی به مدیران این امکان را می دهد که 
انتخاب کنند. تنها در آمریکا در  کارمندان دورکار و فریلنسر 
سال 2019 حدود 53 میلیون نفر کار فریلنس داشتند که 34 
درصد از کل نیروی کار کشور را تشکیل می دادند. این میزان 
در سال 2020 با بی کاری بسیاری افراد به دلیل کرونا بیشتر 
به  خود  مهارت  از  درآمد  کسب  دنبال  به  زیادی  افراد  و  شد 
صورت شخصی رفتند. استخدام این کارمندان برای شرکت ها 
نیز به صرفه تر است و انعطاف پذیری و دسترسی به مهارت های 
خاص را به لطف فناوری فراهم می کند. بنابراین از این فرصت 

استفاده کنید. 
به  را  خود  پروژه های  بسیاری  می توانند  شرکت ها  هم چنین 
تیم های دورکار برون سپاری کنند تا هزینه های داخلی شرکت 
را کم کنند. کار از راه دور انعطاف پذیری و تعادل بیشتری میان 
زندگی شخصی و شغلی کارمندان ایجاد کرده است و بسیاری 
با  هستند.  راضی  وضعیت  این  از  خانم ها  خصوصاً  آن ها،  از 
دورکاری شما امکان انتخاب کارمند حتی از شهر و کشورهای 
دیگر را دارید. دورکاری به مثابه استخری می ماند که می توانید 
استعداد مدنظر خود را فارغ از زمان و مکان صید کنید. این 

کار به رشد تجارت شما کمک می کند. 

روند۳: استفاده از مشاوران خارجی
استفاده  به  اعتقادی  مدیران  بسیاری  این،  از  پیش  تا  شاید 
خودشان  را  تصمیم ها  تمام  و  نداشتند  مدیریت  مشاور  از 
می گرفتند. اما در روزگار عدم اطمینان های متوالی خوب است 
که مدیران بپذیرند همه  چیز را نمی دانند، یا شاید نیاز نیست 
در مورد تمام تخصص ها بدانند و بهتر است برای کسب پاسخ از 
راهنمایی های یک فرد متخصص نیز استفاده کنند. این فرصت 
تا  می کند  باز  سازمان  به  خارجی  مشاوران  ورود  برای  را  راه 
دانش و مهارت و تجربیات خود را در اختیار سازمان ها بگذارند. 
ارتباطی، مهارت های  معموالً مشاوران برای بهبود مهارت های 
استخدام  شغلی  خاص  مهارت های  هم چنین  و  سازمانی 
می شوند و می توانید در پروسه مدیریت تغییر کارمندان نیز از 

آن ها راهنمایی بخواهید. 

روند 4: پياده سازی هوش مصنوعی 
تسخیر  حال  در  آن  با  مرتبط  رویکردهای  و  مصنوعی  هوش 
دنیاست و خوب است شما نیز به تدریج به توسعه و پیاده سازی 
آن در سازمانتان فکر کنید. هوش مصنوعی می تواند جایگزین 
مناسبی برای کارمندان انسانی بخش خدمات مشتری باشد تا 
موجب صرفه جویی در هزینه ها و کاهش نیاز به این رده شغلی 
به  قادر  ربات های کنونی  باشد. شایان ذکر است،  درحالی که 
پاسخ گویی دیجیتال به سؤاالت مهم مشتریان و سفارش گیری 
تلفنی یا اینترنتی هستند، اما هم چنان به تیم خدمات مشتری 
و ارتباط کالمی با آن ها برای راضی نگه داشتن مشتری احتیاج 
دارید. استفاده از هوش مصنوعی برای پاسخ گویی به سؤاالت 
سؤاالت  روی  را  شما  انسانی  تیم  می تواند  ساده  و  تکراری 
از هر دو روند  دشوارتر متمرکز کند و درنهایت مشتریان نیز 

راضی باشند. 

روند 5: برنامه ريزی استراتژيک متمركز بر كارمندان
سبک  و  ویژگی ها  نیازها،  کارمند  هر  که  می دانند  مدیران 
یادگیری منحصربه فردی دارد. آن چه در محیط فعلی در روزگار 
کرونا اتفاق افتاده، این واقعیت است که هر شخص در سازمان 
با حجم متفاوتی از تغییرات و ارتباطات دیجیتال روبه روست. 
دورکار  از  بسیاری  و  بپذیرند  را  تغییر  این  می توانند  بسیاری 
شدن یا دیگر تغییرات در این دوران حس خوبی ندارند. پس 
سعی کنید برای تمام افراد برنامه ریزی داشته باشید تا از این 

شرایط به سالمت عبور کنید. 
کلی  حجم  مورد  در  کمی  تغییرات  می توانند  مدیران  اگرچه 
تصویری  تماس های  فوری،  پیام های  ارسال شده،  ای میل های 
اما  دهند،   انجام  خود  کارمندان  با  آن الین  ارتباطات  سایر  و 
می توانند ظرفیت و نقاط تماس با هر کارمند را در پروژه های 
پی  در  شرکت  اگر  مثال،  برای  کنند.  برنامه ریزی  مختلف 
برنامه ریزی برای النچ محصول جدید خود در بهمن ماه است، 
می تواند بخشی از طرح گسترده تغییر شرکت را به ماه بعدی 
موکول کند تا به کارمندان فشار نیاید. برخی از سازمان ها یک 
قدم جلوتر می روند و در هر ماه میزان تغییری را که کارمندان 
آن ها  خستگی  موجب  تا  می کنند  محدود  کنند،  اجرا  باید 
ارتباطی  پلتفرم  با  از آن ها خواستید  ماه  این  اگر  نشوند. پس 
دیجیتال  برنامه  یک  مثال،  برای  بگیرند،  خو  شرکت  جدید 
و  نکنید  تعیین  آن ها  و خروج  ورود  برای ساعت  دیگر  جدید 

اجرای آن را به ماه آینده بسپارید. 

حرف آخر؛ وقتی باید تغییر را پذیرفت...
اگرچه به نظر می رسد این عدم قطعیت محیطی اجباری است، 
اما چیزی که از آن مطمئن هستیم، این است که این تغییرات 
ما همراه  با  برای مدت طوالنی  اطمینان های محیطی  عدم  و 
باشند.  دائمی  است  ممکن  نیز  آن ها  از  برخی  و  بود  خواهند 
یکی  که  پروژ ه ها،  و  بروند  پیش  باید  کسب وکارها  بااین حال، 
از مؤلفه های اساسی پیشرفت شرکت هستند، باید اجرا شوند. 
 2021 سال  در  جدید  روندهای  این  برای  می توانند  مدیران 
برنامه ریزی کنند تا شانس موفقیت خود را به طرز چشم گیری 

بهبود بخشند. 
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برنامه ريزی استراتژيک از آن حرف های کلی و 
مخصوصاً علمی است که در بیشتر سازمان های تجاری 

حداقل در حد حرف وجود دارد، اما در عمل، در بیشتر 
سازمان های تجاری برنامه های استراتژيک به خوبی 

پیاده سازی نمی شود. بر اساس يکی از آخرين مطالعات 
انجام شده از سوی فوربس، در 67 درصد از کسب وکارها 

استراتژی های اتخاذشده به درستی اجرا نمی شود و 
با شکست همراه است. اين موضوع نشان می دهد 

اجرای درست برنامه استراتژيک در حال حاضر يکی از 
چالش های جدی سازمان های تجاری است و با توجه به 
اين که فرهنگ  سازمانی پیش برنده الگويی از ارزش های 

مشترک، اعتقادها و عادت ها و هنجارها در سازمان 
است، اين موضوع بر استراتژی های سازمان های تجاری 

بسیار تأثیرگذار است. بر اساس مطالعات دانشگاهی 
انجام شده در برخی از کسب وکارهای ايرانی، فرهنگ 

سازمانی با استراتژی های سازمان رابطه معناداری دارد 
و سازمان های تجاری که سرمايه گذاری درستی روی 
فرهنگ سازمانی خود کرده باشند، به خوبی می توانند 
برنامه های هم سو با استراتژی ها را پیاده سازی کنند. 

اين که چگونه می توان با اتکا به فرهنگ سازمانی، گامی 
اثربخش در راستای پیاده سازی و اجرای برنامه های 

استراتژيک برداشت، موضوع محوری اين مقاله است.

قصه از کجا آغاز می شود؟
داستان تأثیر فرهنگ سازمانی روی برنامه استراتژیک سازمان 
استراتژیک،  برنامه  تدوین  در  که  می شود  آغاز  آن جایی  از 
تدوین  سازمان  برای  را  آرمانی  فرهنگ  امر  این  متخصصان 
و  موجود  سازمانی  فرهنگ  که  است  حالی  در  این  می کنند. 
واقعی سازمان با فرهنگ مطلوب تطابق ندارد و همین موضوع 
به سمت  سازمان  فعالیت های  انحراف  و  هم سویی  عدم  باعث 

وقتی فرهنگ سازمانی 
استراتژی ها را خنثی می کند!

تأثير فرهنگ سازمانی در برنامه استراتژيک سازمان

     مدیریت
امیرکاکایی

کارشناس ارشد کسب وکار
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فرهنگ سازمانی  یا  در چنین شرایطی  است.  چشم انداز خود 
قابلیت  که  است  نشده  تدوین  و  طراحی  به خوبی  مطلوب 
فرهنگ  به درستی  امر،  این  متخصصان  یا  ندارد،  پیاده سازی 
همین  به  نکرده اند.  موشکافی  و  تحلیل  را  موجود  سازمانی 
دلیل در گام های پیاده سازی برنامه استراتژیک سازمان همواره 
توصیه می شود که مشارکت رده های مختلف سازمان در فرایند 
طراحی و تدوین مدنظر قرار گیرد. چون معموالً هماهنگی و 
توافق بین مدیران و کارمندان منجر به انسجام سازمان می شود 
می تواند  سازمان  استراتژیک  برنامه  تدوین  در  موضوع  این  و 
مؤثر باشد. در چنین شرایطی، اگر متخصصان این زمینه برنامه 
استراتژیک مناسبی را بر اساس شرایط موجود سازمان طراحی 
و تدوین نکرده اند، نیاز به بازنگری در برنامه استراتژیک با تکیه 

بر مشارکت کارمندان وجود دارد.

شاخص های ارزیابی فرهنگ سازمانی
معموالً ازطریق مدل های مختلفی می توان فرهنگ سازمانی را 
ارزیابی قرار داد. یکی از مدل های عملی و کاربردی در  مورد 
این حوزه، مدل استیفن رابینز است که ابعاد مختلف فرهنگ 
سازمانی را مشخص می کند. با مطالعه هر یک از این ابعاد در 
سازمان می توان به تحلیل درستی از وضعیت سازمان پی برد. 

ویژگی های مورد نظر استیفن رابینز به شرح زیر است.
می توان  راه  این  از  سازمان:  نوآوری  و  ريسک پذيری   
را  سازمان  مختلف  الیه های  ریسک پذیری  میزان  و  نوآوری 

ارزیابی کند.
 توجه به جزئيات: معموالً در برخی از سازمان های تجاری، 
فرهنگ سازمانی کلی نگر است و دقت الزم به جزئیات موجود 
به  توجه  میزان  دلیل  همین  به  نمی شود.  انجام  سازمان  در 

جزئیات فعالیت های سازمان بسیار حائز اهمیت است.
اندازه فرهنگ  تا چه  باید مشخص شود که   نتيجه گرايی: 
سازمانی به نتایج اهمیت می دهد و افراد سازمان تا چه اندازه 

خود را موظف به دست یابی به نتایج مورد انتظار می دانند.
انسان گرایی، توجه به سرمایه های  از   انسان گرايی: منظور 
و  تصمیم گیری ها  اتخاذ  هنگام  در  سازمان  داخل  انسانی 
سیاست های سازمان است. این جهت گیری می تواند در ایجاد 

حس مثبت در بین کارمندان مثمر ثمر واقع شود.
 كار تيمی: یکی دیگر از ابعاد بسیار مهم در شناسایی میزان 
مطلوبیت فرهنگ سازمانی، گرایش افراد سازمان به کار تیمی 
است. البته این موضوع باید به صورت کاربردی مورد ارزیابی 

قرار گیرد.
 تهاجمی بودن سازمان: این که افراد داخل سازمان تا چه 
اندازه تصمیمات و رفتارهای تهاجمی دارند و در حوزه رقابتی تا 
چه اندازه عملکرد مناسبی داشته اند، بسیار حائز اهمیت است.

 ثبات: عالقه و توجه کارمندان و مدیران سازمان به حفظ 
وضع موجود در ازای ایجاد تغییر، می تواند حائز اهمیت بسیار 

باشد.
بر اساس توجه به این ابعاد، می توان بیان کرد که مصداق های 
بارز فرهنگ سازمانی ضعیف و قوی به چه صورت است. این 
مصادیق طبق مطالعات ادگار شاین، یکی از متخصصان حوزه 

فرهنگ سازمانی، استخراج شده است.
در فرهنگ سازمانی ضعیف معموالً افراد نسبت به کار بی عالقه 
در  به موقع  کارمندان  است،  شایع  چاپلوسی  و  تملق  هستند، 
سازمانی  فعالیت های  در  نمی کنند،  پیدا  حضور  کار  محل 
معموالً منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح می دهند، افراد 
مهارت های خود را به همکارانشان انتقال نمی دهند، کارمندان 

دچار محافظه کاری و سکوت سازمانی هستند و...

در فرهنگ سازمانی قوی نیز کارمندان تعهد اجتماعی باالیی نسبت 
به سازمان دارند، فرهنگ سازمان رقابتی است و افراد روحیه رقابتی 
دارند، افراد در تالش هستند خود را با شرایط سازمان وفق دهند و 
انعطاف پذیر هستند، گردش کار و توسعه شغلی در سازمان انجام 

می شود، کارمندان نسبت به سازمان وفادار هستند و...

جلسات گروهی و فردی
جلسات  سلسله  استراتژیک  برنامه  تدوین  فرایند  در  معموالً   
برنامه ریزی استراتژیک برگزار می شود، اما توصیه می شود برای 
افزایش بازدهی این جلسات، گروه های کانونی و مصاحبه های 
عمیق انجام شود. به این صورت که جلساتی باحضورنمایندگانی 
از رده های مختلف سازمانی در قالب گروه کانونی برگزار شود 
و با تکیه بر سؤاالت از پیش طراحی شده، تحلیل کیفی روی 
این جلسات انجام شود. از طرفی برای دست یابی به اطالعات 
دقیق تر نیز می توان جلسات فردی در قالب مصاحبه های عمیق 
برگزار شود و با تحلیل کیفی این بخش نیز اطالعات تحلیلی 
اقدام مهم  این دو  از طریق  نیاز سازمان استخراج شود.  مورد 
عالوه بر دست یابی به تحلیل استراتژیک سازمان می توان حس 
مشارکت را در بین کارمندان و مدیران سازمان در قبال برنامه 

استراتژیک افزایش داد.

تغییر فرهنگ سازمانی
اگر تحلیل و تصمیم بر آن باشد که فرهنگ سازمانی با هدف 
تغییر  به  نیاز  فرهنگ سازمانی مطلوب  به  و دست یابی  بهبود 
موضوع  این  به  نسبت  می توان  را  متفاوتی  رویکردهای  دارد، 
اتخاذ کرد. در برخی از سازمان های تجاری معموالً افرادی را که 
مطابق با فرهنگ سازمانی مطلوب و مورد نظر نیستند، تغییر 
می دهند و کارمندان و مدیران جدیدی را که روحیه جسور و 
تهاجمی دارند، برای ایجاد تغییر در سازمان به کار می گیرند. در 
حقیقت رفتارهای این افراد جدید می تواند در فرهنگ سازمانی 
نیز در  البته رویکرد منعطف تری  ایجاد کند.  را  تغییرات الزم 
به  تجاری  از سازمان های  برخی  در  دارد که  راستا وجود  این 
جای تغییر افراد، در تالش هستند با تغییر مشوق ها انگیزه های 
الزم را در جهت تغییر فرهنگ سازمانی ایجاد کنند و سپس 
اتخاذ فرایندهای کنترلی، فرایند تغییر فرهنگ سازمانی را  با 
نیز  تجاری  سازمان های  از  دیگر  برخی  در  می کنند.  مدیریت 
و  ایجاد مشوق ها  یا  افراد  تغییر  با  که  دارد  وجود  معضل  این 
سازمانی  فرهنگ  به  دست یابی  امکان  کنترلی،  سیستم های 
مطلوب وجود ندارد. به همین دلیل می توان در چنین شرایطی 
با معماری  تغییر ساختار سازمانی را در دستورکار قرار داد و 
ساختار سازمانی، امکان تغییر فرهنگ سازمانی را میسر کرد. 
عنوان  به  سازمانی  فرهنگ  تجاری،  سازمان های  چنین  در 
فرهنگ قدرت محور شناخته می شود. به بیان دیگر، در چنین 
از  تعداد محدودی  اختیار  نفوذ در  فرهنگ سازمانی، قدرت و 
افراد به صورت متمرکز و باال به پایین است. به همین دلیل، در 
چنین سازمان های تجاری نیاز به تغییر ساختار بیش از سایر 

موارد مورد نیاز است.
فرهنگ  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
سازمان های  در  پایدار  رقابتی  مزیت  یک  عنوان  به  سازمانی 
سازمانی،  فرهنگ  به  توجه  بدون  و  می رود  شمار  به  تجاری 
چون  نمی شود.  میسر  سازمان  استراتژی های  اجرای  امکان 
با اهمیت در بهبود وضعیت سازمان، مشارکت  از دالیل  یکی 
کارمندان در فرایند بهبود است و در فضای نوین کسب وکارها 
سرمایه گذاری در این حوزه امری بسیار مهم و تأثیرگذار تلقی 

می شود.

در گام های پیاده سازی 
برنامه استراتژيک سازمان 

همواره توصیه می شود 
که مشارکت رده های 

مختلف سازمان در فرايند 
طراحی و تدوين مدنظر 
قرار گیرد. چون معموالً 
هماهنگی و توافق بین 

مديران و کارمندان منجر 
به انسجام سازمان می شود 

و اين موضوع در تدوين 
برنامه استراتژيک سازمان 
بسیار می تواند مؤثر باشد. 

در چنین شرايطی، اگر 
متخصصان اين زمینه 

برنامه استراتژيک مناسبی 
را بر اساس شرايط موجود 

سازمان طراحی و تدوين 
نکرده اند، نیاز به بازنگری به 

برنامه استراتژيک با تکیه 
بر مشارکت کارمندان وجود 

دارد
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بازاريابی محتوايی چیز جديدی نیست، حتی پیشینه 
آن را به  زمان نخستین غارنوردان و انسان های 
اولیه نسبت می دهند. آن ها اولین محتواها را به 

صورت داستان های ساده تصويری روی ديوار غارها 
می کشیدند. روزنامه، مجله، وبالگ، تلويزيون و کتاب  

دردوران معاصر به عنوان پلتفرم های بازاريابی محتوايی 
شناخته شده اند. در ادامه در مورد انواع بازاريابی کارآمد 

و نقش آن در جذب مشترياِن بیشتر در کسب وکار، 
خواهیم خواند. 

اهمیت بازاریابی محتوایی
بازاریابی محتوا در ذات خود ایجاد و به اشتراک گذاری اطالعاتی 
است که هم مرتبط با کسب وکار شما باشد و هم برای مشتری 
هدف کسب وکار شما ارزشمند تلقی شود. تاکتیک های مختلف 
اساسی  تفاوت  است.  دسترس  در  امروزه  محتوایی  بازاریابی 
بین این شکل از بازاریابی با بازاریابی سنتی در این است که 
بازاریابی محتوا به طور غیرمستقیم موجب برانگیختن عالقه به 
شرکت، برند یا محصوالت شما می شود و مخالف تبلیغ صریح 
یک محصول یا خدمتی خاص در چشم مخاطب است. مردم 
به طور غریزی  بمباران می شوند و  تبلیغات  با  سال هاست که 
اغلب آن ها را نادیده می گیرند. اما محتوای خوب می تواند ورق 

را به نفع شرکت ها برگرداند.
 برای درک بهتر تفاوت بازاریابی سنتی و محتوایی فرض کنید 
که به دنبال محتوای آموزشی روی یوتیوب هستید. ویدیویی 
را که در پی اش هستید، جست وجو می کنید، اولین چیزی که 
از پخش  این است که یک آگهی درست قبل  اتفاق می افتد، 
این که  یا ویدیوی مدنظر شما پخش می شود. به محض  فیلم 
می شوید.  آموزشی  محتوای  وارد  می زنید،  را   Skip دکمه 
تبلیغی که در ابتدا مشاهده کردید، نمونه ای کامل از تبلیغات 
سنتی است، درحالی که ویدیویی که برای یادگیری و آموزش 
است.  محتوایی  بازاریابی  از  کامل  نمونه ای  کردید،  انتخاب 

ویدیویی که جست وجو کردید، دارای اطالعاتی است که شما 
آن را باارزش تلقی کرده و می خواهید آن را تماشا کنید. این 
ویدیو از سوی یک بازاریاب محتوای هوشمند ساخته شده که 
شما را به عنوان مشترک کانال به خود جذب کرده است و در 
انتها شما را به خرید محصول یا خدماتی که مرتبط با موضوع 
کانال است، سوق می دهد. این همان نوع محتوا یا تبلیغی است 

که نمی توانید سریع از آن رد شوید. 

استفاده از پلتفرم های مختلف
افراد زیادی در دنیا برای ایجاد محتواهای جدید و جذاب تالش 
می کنند. پس همیشه باید یک برنامه ریزی درست داشته باشید 
و ایده های جدیدی را روی محتوای خود پیاده کنید. پلتفرم های 
مختلفی برای ارائه محتوا وجود دارد که از بین آن ها می توان به 
وبالگ، شبکه های اجتماعی، سایت، پادکست، محتوای ویدیویی 
اقدام به توزیع و  و... اشاره کرد. از طریق این روش ها می توان 
انتشار محتوا کرد تا توجه افرادی را که به آن عالقه مند هستند، 
جذب کنیم. اما محتوای ما باید چگونه باشد تا بتوانیم مشتریان 
را جذب کنیم؟ روش های مختلفی برای جذب مشتری وجود 
دارد که تعدادی از آن ها را در ادامه معرفی می کنیم. اگر به دنبال 
نگه  داشتن  و  به مشتری  انتقال آن ها  جذب اطالعات کارآمد، 

آن ها هستید، ادامه مطلب را بخوانید. 

جذب مشتریان آینده 
اولین سؤالی که هنگام جذب مشتری پدید می آید، این است که 
پیش خود بگویید این محصول چه نیازهایی را برآورده می کند؟ 
هدف شما باید ایجاد آگاهی و اطمینان از این موضوع باشد که 
به  درتصمیم گیری  مشتریان  آمادگی  صورت  در  شما  راه حل 
خرید ، چه نیازی از آن ها را برآورده می کند. بر اساس داده های 
گوگل، مصرف کنندگان در سال 2011 قبل از تصمیم به خرید، 
به طور میانگین از 10 لینک و منبع مختلف بازدید کردند. این 
است که در سال  بوده  منبع  پنج  رقم  میزان در سال 2010 

زاريابی محتوايی
اره با

همه چيز درب

مشتری یابی 

در عصر

 بمباران 

تبلیغاتی

     بازاریابی
آرین طاهری

مترجم
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بر اساس داده های گوگل، 
مصرف کنندگان در سال 
2011 قبل از تصمیم به 
خريد، به طور میانگین از 
10 لینک و منبع مختلف 
بازديد کردند. اين میزان 
در سال 2010 رقم پنج 

منبع بوده است که در سال 
2011 دو برابر شده است. 

همین نشان دهنده اهمیت 
محتوای درست در فضای 
مجازی است. پس خوب 

است نیازهای آينده مخاطب 
را شناسايی و بازاريابی 
محتوايی تان را بر همان 
اساس برنامه ريزی کنید

2011 دو برابر شده است. همین نشان دهنده اهمیت محتوای 
درست در فضای مجازی است. پس خوب است نیازهای آینده 
مخاطب را شناسایی و بازاریابی محتوایی تان را بر همان اساس 
برنامه ریزی کنید. سعی کنید با ایجاد مطالب مورد نیاز کاربران 
هدایت  خود  پلتفرم  به  آگاهانه  تصمیم گیری  برای  را  آن ها 

کنید. 

شناسایی نیاز مخاطب
یک راه آن ایجاد مقاالت اطالع رسانی است. مشتریان همیشه و 
در همه حال حتی در آینده به دنبال دانستن و یادگیری خواهند 
محتوای  دائماً  شرکت ها  اجتماعی  شبکه های  مسئوالن  بود. 
توضیحی  یا  عنوان  غالباً  و  می گذارند  اشتراک  به  اطالعاتی 
و  بیشتر  برای مشاهده  لینک  به همراه  را  از آن مطلب  کوتاه 
است  نیاز  می دهند.  قرار  وب سایت  در  مطلب  کامل  خواندن 
اشتراک  به  اطالعاتی  و  آگاهی دهنده  مطالب  که کسب وکارها 
بگذارند و آن را برای مشتریان آینده که در جست وجوی این 
خدمات یا محصول هستند و می خواهند راه حل های جدید را 

یاد بگیرند، ذخیره کنند. 

استفاده از وبینار و سمینار
روش دیگر آگاهی از محصوالت و خدمات شما از طریق وبینارها 
و سمینارهای اطالعاتی است. وبینارها و سمینارهای اطالعاتی 
مرحله  در  مشتریان  به  مربوط  اطالعات  ارائه  می توانند ضمن 
نشان  نیز  را  شما  تفاوت  و  تخصص  خرید،  چرخه  از  تحقیق 
دهند. کلینیکی در کلیولند برای اجرای وبینار خود در مورد 
جراحی های مرتبط با صرع روی توییتر، توییتی آگاهی دهنده 
در مورد این رویداد گذاشت و سپس در ادامه لینک حاوی ورود 
به این وبینار و تاریخ شرکت در آن را نیز اعالم کرد. در واقع 
تمام اطالعاتی را که شرکت کننده برای تصمیم گیری و ورود 
نیاز دارد، در یکی از شبکه های اجتماعی پرطرفدار یعنی توییتر 
گذاشت. در واقع آن ها برای شروع از توییتر استفاده کردند، اما 
در ادامه صفحه ثبت نام وبینار را به صورت لینک اعالم کردند 
تا مشتری را به سایت خود هدایت کنند و برای سایت خود 

نیز بازدید آورند. 
نکته کلیدی: مکالمات در مورد محصوالت و خدمات شما غالباً 
در شبکه های اجتماعی آغاز می شود، اما برای ارائه توضیح های 
تکمیلی اضافی برای مشتریان آینده، به پلتفرمی مانند سایت 
نیاز است. اطمینان حاصل کنید افرادی که از طریق رسانه های 
اجتماعی با آن ها ارتباط برقرار می کنید، از تمام منابع موجود 

شما برای کسب وکارتان آگاه می شوند.

چشم اندازها را تغییر دهید 
از خود  باید خود را جای مشتری بگذارید و  سؤال بعدی که 

برای  محصول  یا  سرویس  این  فایده  که  است  این  بپرسید، 
رسانه های  از  موفقیت  با  را  من چیست؟ فرض کنید مشتری 
در  محتواهایی  باید  اکنون  رساندید.  خود  سایت  به  اجتماعی 
پررنگ  او  برای  را  فروش  اثبات  نقاط  که  بگذارید  او  اختیار 
ثابت  که  بگذارید  مرحله  این  در  باید  محتواهایی  می کنند. 
می کنند راه حل شما ارزش بیشتری نسبت به دیگر راه حل های 
فالن  و  فالن  مزیت های  دارای  شما  محصول  یا  دارد،  موجود 
دست یابی  برای  مؤثر  بسیار  محتوای  حالتی  چنین  در  است. 
دموی  می توانید  است.  آگاهی دهنده  ویدیوی  هدف،  این  به 
مورد  در  و  بگذارید  اجتماعی خود  در شبکه های  را  فیلم  این 

مزیت های خدماتتان شرح دهید. 

مشتریان موجود را حفظ کنید
آخرین سؤالی که در ذهن خریدار وجود دارد، این است که آیا 

من از تصمیمی که گرفته ام، راضی هستم؟ 
خدمت  به  مشتری  بازگشت  و  داشتن  نگه  مرحله  این  هدف 
برای  اجتماعی  رسانه های  از  موفق  کسب وکارهای  شماست. 
ارتباط و پاسخ گویی به مشتریان استفاده می کنند تا آن ها را 
موجود  مشتریان  که  محتواها  انواع  از  یکی  دارند.  نگه  راضی 
در  مثال،  برای  است.  پشتیبانی  مستندات  می کند،  حفظ  را 
یک شرکت نرم افزاری، بخشی از استراتژی محتوا و رسانه های 
باال  اجتماعی شامل کاهش تعداد درخواست های پشتیبانی و 
بردن رضایت مشتری با برطرف کردن هر چه بیشتر مشکالت 
می توانند  آن ها  است.  آن الین  محتوای  از  استفاده  با  آن ها 
اما  یا ای میل هدایت کنند،  تلفنی  به یک تماس  را  مشتریان 
این کار نه به نفع مشتری است و نه برای شرکت کارآمد است. 
پس بهتر است برخی از شرکت ها سامانه پشتیبانی آن الین و 
پاسخ گویی 24 ساعته به مشتریان را فراهم کنند تا مشتریان 

کنونی خود را حفظ کرده و از خدمات راضی نگه دارند. 
نوع دوم محتوا که میزان وفاداری و جذب مشتری را افزایش 
می دهد، مستندسازی سؤاالتی است که او حین ورود به سایت 
یا سفارش خدمت ممکن است با آن مواجه شود. سعی کنید 
در یک صفحه تحت عنوان مشخص مانند سؤاالت متداول یا 
سؤاالت شما یا... به پرتکرارترین سؤاالت مشتریان خود در قالب 
محتوایی کامل پاسخ دهید و در مورد بخش های مختلف سایت 
و نحوه سفارش، راهنمایی کاملی به مشتریان موجود ارائه کنید. 
همه ما این جمله کلیدی را شنیده ایم که نگه داشتن مشتریان 
موجود کم هزینه تر از پیدا کردن مشتریان جدید است. بنابراین 
از بازاریابی محتوا و ایجاد محتوای مطلوب خود روی رسانه  های 
اجتماعی غافل نشوید و از آن به عنوان ابزاری برای خدمت به 
مشتری در جهت افزایش رضایت و مراجعات بعدی او استفاده 
کنید. هم چنین سعی کنید مشتریان را وادار به مشارکت و ارائه 

فیدبک کنید و از فیدبک های آن ها درس بگیرید. 

منابع:
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در روزگار ما فضای رقابتی بازارها و کاهش انحصار، 
منجر به افزايش سرعت تغییرات محیط کسب وکار 

شده است. به اين معنا که هر روزه سازمان ها با 
تغییرات مختلفی مواجه هستند؛ تغییراتی که در برخی 

از موارد حتی منجر به انقراض برخی از سازمان های 
تجاری می شود. مطالعات انجام شده در اين زمینه 
نشان می دهد عدم چابکی سازمان های تجاری و 

ناتوانی در اخذ تصمیمات استراتژيک در زمان مناسب، 
در بسیاری از مواقع سازمان را با مشکالت جدی 

همراه می سازد. 
اگرچه بیشتر مديران و فعاالن بخش خصوصی از نظر 

تئوريک بر اين موضوع واقف هستند که سازمان های 
تجاری در عصر حاضر بايد به سمت چابک سازی و 

کاهش بروکراسی اداری گام بردارند، اما کمتر سازمان 
تجاری بزرگی در بازار ايران وجود دارد که در اين 

حوزه گامی استراتژيک برداشته باشد. اين که در چنین 
شرايطی سازمان های تجاری بايد چه اقداماتی را 

انجام دهند، بهانه ای شد تا در اين مطلب نگاهی به 
چگونگی کاهش بروکراسی اداری با هدف چابک سازی 

سازمان داشته باشیم.

زشت و زیبای چابک سازی سازمان های تجاری
سازمان های  چابک سازی  زیبایی های  و  مزیت ها  معموالً 
تجاری بر بسیاری از افراد نمایان است، اما شایان ذکر است 
دادن  نشان  برای  مناسبی  پتانسیل  چابک  سازمان های  که 
واکنش سریع به تغییرات بازار دارند و با هماهنگی های سریع 
با  متناسب  را  سازمان  دستورالعمل های  و  رویه ها  می توانند 
شرایط جدید تغییر دهند. این در حالی است که چابک سازی 
دادن  دست  از  به  منجر  تجاری  سازمان های  از  برخی  در 
را  خود  نتوانسته اند  که  می شود  سازمان  شایسته  کارمندان 
مطالعات  اساس  بر  طرفی،  از  دهند.  وقف  جدید  شرایط  با 
انجام شده مجله کسب وکار  هاروارد، گسترش تعداد تیم های 
چابک و دست یابی به مدیریت پروژه چابک بخش مهمی از 
توسعه کسب وکارهای تجاری است و نکته حائز اهمیت این 
موضوع است که الزم نیست همه کارکردها در تیم های چابک 
سازمان دهی شوند. در واقع، روش های چابک، مناسب برخی 

چابکی سازمان 
نتیجه کاهش

    بروکراسی است

روش های بهبود فرايند تصميم گيری در سازمان

   مدیریت
امیرکاکایی

کارشناس ارشد کسب وکار
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از فعالیت های سازمانی نیستند.

جلسات طوالنی
مطالعات انجام شده روی کسب وکارهای ایرانی نشان می دهد 
از  ناشی  آن ها  چابک سازی  عدم  دالیل  از  عمده ای  بخش 
بروکراسی اداری عریض و طویل سازمان ها و هم چنین کندی 
در  سازمان  که  معنا  این  به  تصمیم گیری هاست.  اتخاذ  در 
شرایط حساس که باید در اسرع وقت تصمیم مهمی را اتخاذ 
کند، درگیر فرایندهای طوالنی تصمیم گیری می شود و افراد 
باید نسبت به این تصمیم اظهار  از زوایای متفاوت  مختلف 
تصمیم گیری ها  برای  موضوع سبب می شود  این  کنند.  نظر 
افراد مورد  جلسات طوالنی مختلفی برگزار شود که تمامی 
باشند.  داشته  مشارکت  آن  در  باید  تصمیم گیری  برای  نیاز 
البته در برخی از موارد نیز بدون برگزاری جلسات، تصمیمات 
در پیچ وخم بروکراسی اداری سازمان ها متوقف می شود. برای 
حل این معضل سازمانی، معموالً توصیه می شود فرایند های 
تصمیم گیری مورد بازنگری قرار گیرند و بر اساس بازه زمانی 
تعیین شده، هر یک از تصمیمات اتخاذ شود و در مرحله بعد 

با نظارت مناسب، وارد فاز اجرایی شده باشد.

تفویض اختیار
به نظر می رسد از دیگر دالیل عدم چابک سازی سازمان های 
تجاری اتخاذ تمامی تصمیمات در رأس هرم سازمان است. 
معموالً برخی از مدیران ایرانی سبک های مدیریتی به شدت 
تصمیمات  تمامی  دارند  تمایل  و  می کنند  اتخاذ  را  کنترلی 
اتخاذشده از مجرای تیم مدیریتی انجام شود. این در حالی 
است که در صورت طراحی فرایند کنترلی مناسب و تدوین 
آیین نامه های معتبر می توان به خوبی این موضوع را مدیریت 
نیاز به دخالت تیم مدیریتی سازمان، بسیاری  کرد و بدون 
این موضوع در  به  با توجه  اتخاذ و اجرا شود.  از تصمیمات 
یا  تیم ها  به  اختیار  تفویض  باید  تجاری  سازمان های  چنین 
کمیته های کارشناسی داده شود و همان طور که گفته شد، 

فرایند کنترلی و آیین نامه های مناسبی نیز طراحی شود.

پذیرش ریسک تصمیم گیری
از  دیگر  برخی  در  که  مشکالتی  از  یکی  میان  این  در 
که  است  موضوع  این  دارد،  وجود  تجاری  سازمان های 
اما  دارند،  تصمیم گیری  اختیار  تصمیم گیرنده  مدیران  اتفاقاً 
تالش  در  تصمیم گیری،  مسئولیت  پذیرش  عدم  دلیل  به 
شرایطی  چنین  در  زنند.  باز  سر  تصمیم گیری  از  هستند 
توصیه می شود مدیران ارشد، مدیرانی را که از تصمیم گیری 
فراری هستند، با شرح وظایفشان آشنا سازند و فضای داخلی 
مناسبی را در سازمان ایجاد کنند تا مدیران ریسک پذیرش 

تصمیم گیری های خود را داشته باشند.

اتوماسیون اداري به جای مستندسازي فیزیکي
بیشتر  در  که  است  کلیشه هایی  آن  از  اداری«  »کاغذبازی 
معموالً  که  صورت  این  به  دارد.  وجود  تجاری  سازمان های 
مکاتبات اداری از طریق مستندسازی فیزیکی برای واحد های 
مختلف ارسال و پی گیری می شود، اما همین فرایند سنتی، 
در درجه اول با افزایش بروکراسی اداری همراه می شود و در 

وهله دوم، امکان بهبود بخشیدن در فرایندهای تصمیم گیری 
برای  باید  تجاری  سازمان های  دلیل  همین  به  ندارد.  وجود 
به  نیاز  آن ها  از  بخشی  که  اداری  مکاتبات  و  کار  گردش 
فعالیت  نرم افزاری  پلتفرم های  طریق  از  دارد،  تصمیم گیری 
خود را پیش ببرند تا از این طریق در فرایند تصمیم گیری 

تسریع ایجاد شود.

مطالعات چه می گوید؟
سازمان های  بهره وری  مؤسسه  بنیان گذار  اوکس،  کوین 
این حوزه  در  انجام شده  مطالعات  آخرین  اساس  بر  تجاری، 
از  درصد   70 از  بیش  ارشِد  مدیران  که  است  باور  این  بر 
آن ها  روی  بر  را  الزم  مطالعات  که  تجاری  سازمان   1300
انجام داده اند، گفته اند که سازمان تحت مدیریت آن ها چابک 
است. این در حالی است که تنها 9 درصد از کارمندان این 
سازمان های تجاری بر این باورند که سازمانی که در آن کار 
در  را  جدی  چالشی  اطالعات  این  است.  چابک  می کنند، 
قرار  تجاری  سازمان های  روی  پیِش  چابک سازی  خصوص 
می دهد و آن هم این موضوع است که باور بسیاری از مدیران 
این است که سازمان آن ها چابک است و فرایندهای چابکی 
دارد، اما در واقعیت این سازمان ها به صورت کاربردی و عملی 
چابک به شمار نمی روند. با توجه به این مطالعات، بسیار مهم 
است که اگر سازمان های تجاری قدم در راستای چابک سازی 
این  با  مرتبط  سیاست های  اجرای  روی  حتماً  برمی دارند، 
نشان می دهد در  باشند. تجربه  بیشتری داشته  حوزه دقت 
باال  از  و  کارمندان  مشارکت  بدون  که  تجاری  سازمان های 
به پایین سیاست ها اتخاذ می شود، الزام به اجرای آن بسیار 
کمتر از سازمان های تجاری است که در آن ها سیاست های 
اتخاذشده به صورت اشتراکی و با مشارکت کارمندان انجام 

شده است.

تمرکز روی فرایندها
که  می شود  دیده  تجاری  سازمان های  بیشتر  در  معموالً 
مورد  یا خدمت  محصول  خود  آن ها،  چابکی  اندازه گیری  در 
ارزیابی قرار می گیرد. به عنوان نمونه، تولید و توزیع محصولی 
مناسب در حوزه های مرتبط با ویروس کرونا می تواند در نگاه 
اول نمایان گر سازمانی چابک باشد، اما در این خصوص سوریا 
پاندیتی، عضو شورای آینده جهانی اقتصاد، در مورد مدیریت 
چابک می گوید: برای اطمینان از موفقیت در چابکی سازمان، 
شرکت ها باید توجه خود را به نتایج اساسی اتخاذشده معطوف 
کنند. به عنوان نمونه، در همین مثال قبلی، اگر واقعاً سازمان 
بخواهد متوجه شود که تا چه اندازه در خصوص ویروس کرونا 
چابک عمل کرده است، باید میزان رضایت و پذیرش مشتریان 
این محصول جدید مرتبط با ویروس کرونا مورد ارزیابی قرار 

گیرد و به صورت فرایندی این موضوع را ارزیابی کند.
که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
شدن  تبدیل  حال  در  تجاری  سازمان های  چابک سازی 
از  بسیاری  حقیقت،  در  است.  بیست ویکم  قرن  هنجار  به 
سازمان ها می خواهند چابک باشند و در بازار رقابتی امروزی، 
این حوزه  در  زودتر  اگر  کنند. پس  پیدا  قابل قبولی  جایگاه 
خواهد  همراه  بهتری  نتایج  با  سازمان  شود،  سرمایه گذاری 

شد.  

مديران ارشِد بیش از 70 
درصد از 1300 سازمان 

تجاری که مطالعات الزم را 
بر روی آن ها انجام داده اند، 

گفته اند که سازمان تحت 
مديريت آن ها چابک است. 
اين در حالی است که تنها 
9 درصد از کارمندان اين 

سازمان های تجاری بر اين 
باورند که سازمانی که در آن 

کار می کنند، چابک است. 
اين اطالعات چالشی جدی 
را در خصوص چابک سازی 

پیِش روی سازمان های 
تجاری قرار می دهد و آن هم 

اين موضوع است که باور 
بسیاری از مديران اين است 
که سازمان آن ها چابک است 
و فرايندهای چابکی دارد، اما 

در واقعیت اين سازمان ها 
به صورت کاربردی و عملی 

چابک به شمار نمی روند
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در يک محیط کاری مجموعه ای از کارمندان با 
شخصیت های مختلف وجود دارند و يک مدير خوب 

پويايی کارمندان را درک کرده و سعی می کند محیطی 
ايجاد کند که متناسب با شیوه عملکرد آنان، پاسخ های 

الزم را تدبیر کند. مديران هم چنین بايد مشوق های 
زيادی را برای کارمندانی که کارشان بهتر از حد 

استاندارد است، در نظر بگیرند و از اين طريق به 
کارمندان ديگر انگیزه دهند. 

پاداش های اثربخش برای کارمندان
پاداش ها نوید جایزه ای هستند که می توان طی دست یابی به 
یک نتیجه خاص به دست آورد. مشوق ها اغلب برای پیشبرد 
فروش و به جلو راندن پروژه یا حفظ بودجه استفاده می شود. 
به  که  شود  داده  تیم  یک  یا  فردی خاص  به  می تواند  پاداش 
عملکرد مشارکتی گروه وابسته است. ممکن است این مشوق ها 
ارزشمند،  باید  مشوق ها  شوند.  تمدید  ساالنه  و  باشند  دائمی 
کارمندان  برای  تا  باشد  قابل دست یابی  و  تعریف  قابل  واضح، 

اثربخش باشد. 

انواع پاداش برای تشویق کارمندان
مدیران باهوش و دانا از کارمندان خود سؤال می کنند که چه 
نوع پاداشی به آن ها انگیزه می دهد و بر همان اساس برنامه های 
کارمندان  برخی  می چینند.  آن ها  برای  را  مناسب  تشویقی 
برخی دیگر  ترجیح می دهند، درحالی که  را  نقدی  پاداش های 
انعطاف پذیر،  کاری  مرخصی، ساعت  دیگری چون  پاداش های 
یا تخفیف و سفر را دوست دارند. پاداش کارمندان می تواند بر 
اساس بودجه شرکت قابل برنامه ریزی باشد. به عنوان مثال، اگر 
کارکنان به طور جمعی به یک هدف واحد برسند، ممکن است 
برنامه های تشویقی دسته جمعی مانند سفر توریستی به آن ها 
پیشنهاد شود. البته چنین برنامه هایی برای شرکت های بزرگ 
است و بیشتر شرکت های کوچک از همان سیستم تشویق مالی 
یا کارت هدیه یا بن استفاده از کافه یا خرید کتاب و... استفاده 

می کنند. 

سیستم های توبیخ
و  نظم  از  کردن  تخطی  حول  بیشتر  کار  محل  در  توبیخ 
استانداردها تعریف می شود. برای کارآمد بودن، کارمندان باید 
درک روشنی از خط مشی ها و دستورالعمل های کاری داشته 
باشند تا از مجازات نقض قوانین یا عدم رعایت استانداردهای 
عملکرد آگاه باشند. اگر کارمندان با موارد نقض قوانین شرکت 
بدون  انضباطی  اقدامات  یا  استاندارد  اجرای  باشند،  ناآشنا 
مشی  خط  یک  بنابراین  باشد.  دشوار  می تواند  جدی  واکنش 
مکتوب داشته باشید که جزئیات و انتظارات و نتیجه مداخله و 
اقداماتی را که در صورت نقض قوانین شرکت انجام می شود، به 

کارمندان توضیح دهد. 

     مدیریت
هدی رضایی

درباره سيستم های جديد 
پاداش و توبيخ در محيط كار

رضایت شغلی 
حرف اول 
را می زند

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
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انواع مقررات در محل کار
نظم و مقررات در محل کار به طور معمول شامل یک سیستم 
مثال  عنوان  به  است.  کارمندان  اعمال  بر  مبتنی  پیشرفته 
سرقت، آزار و اذیت کالمی، جسمی و... تخلفات نادر اما مهمی 
در محل کار هستند که حتی پای مراجع قانونی را نیز به آن باز 
می کنند. بسیاری از کارمندان در موارد حاد با مجازات اخراج 
در  حتی  را  دست  این  از  مواردی  چنان چه  می شوند،  روبه رو 
شرکت های بزرگ دنیا هم دیده ایم. در مقابل، عدم دست یابی 
به اهداف، یا کار تیمی و نگرش ضعیف به طور معمول با توبیخ 
مشاور  به  را  فرد خاطی  است  ممکن  است.  خفیف تری همراه 
آن،  دنبال  به  و  بخشیده  بهبود  را  عملکردش  تا  دهند  ارجاع 

حکم کار مشروط، تعلیق و درنهایت خاتمه کار به او دهند. 

چرا هنوز سیستم های پاداش و توبیخ وجود دارند؟
تالشیم  در  هم چنان  چرا  اما  هستیم،  بیست ویکم  قرن  در  ما 
کارمندان خود را با سیاست هویج و چماق هدایت کنیم؟ پاسخ 
نظارت  ساده،  درک  توبیخ  و  پاداش  است؛  واضح  سؤال  این 
گسترده  به صورت  اعتقاد  این  دارند.  ساده ای  اجرای  و  آسان 
وجود دارد که میزان رضایت کارمندان و عملکرد آن ها به طور 
مستقیم به هم مرتبط است و مسیر رسیدن به عملکرد بهتر 
برای بسیاری از مدیران از رضایت شغلی می گذرد. این اعتقاد 
است  قرن  یک  انکار حداقل  غیرقابل  علی رغم شواهد  عمومی 
اقدامات مدیریتی  از  به طیف وسیعی  منجر  و  دارد  که وجود 
در جهت عملکرد کارمندان شده است که طی آن سیستم های 
به  توبیخ  سیستم های  و  هستند-  پولی  معموالً  که  پاداش– 
وجود آمده اند. هیچ تردیدی وجود ندارد که یک کارمند راضی 
در مقایسه با یک کارمند ناراضی از بسیاری جهات بهتر عمل 
می کند. اما ما می خواهیم این باور عمیق را به چالش بکشیم که 

پاداش های بیرونی نتیجه بهتری روی بسیاری از افراد دارند. 
آن ها  از  باید  که  سؤالی  دو  کارمندان،  پایدار  عملکرد  برای 

بپرسیم، عبارت اند از:
• چگونه قلب و ذهن کارمندان را در کار آن ها درگیر کنیم؟

برقرار  ارتباط  کارش  با  انسان  روان  بین  می توانیم  چگونه   •
کنیم؟

بیشترین  دارای  به خودی خود  کار  مالی،  پرداخت های  از  جدا 
پتانسیل برای بهبود یا کاهش بهره وری شخصی است. به جای 
این که کارمند را تنبیه کنیم، باید روی انگیزه دادن شخصی و 
درونی مرتبط با کار و نحوه انجام آن متمرکز شویم و فرد را به 
این طریق تشویق کنیم. شرکت های بزرگ دنیا از انواع دیگری 
از پاداش ها استفاده می کنند که در زیر به آن اشاره می کنیم. 

به جای پاداش، تجربه خوب ایجاد کنید
شرکت های بزرگ مانند گوگل از انگیزه های غیرمالی به جای 
پول نقد استفاده می کنند. آن ها دریافته اند که اثر پاداش های 
پاداش های  و  است  متفاوت  افراد  روی  غیرنقدی  و  نقدی 
افراد  در  مادی  پاداش های  به  نسبت  بهتری  انگیزه  غیرمادی 
ایجاد می کند. در همین راستا گوگل برنامه ای را تست کرد که 
طی آن به افرادی که عملکرد خوبی داشتند، یک میلیون دالر 
پاداش داد، اما این برنامه با شکست مواجه و درنهایت منجر به 

حسادت و نارضایتی کارمندان شد. 
و  گذاشتند  کنار  را  نقدی  پاداش های  آن ها  راستا،  همین  در 
از شام  موارد،  ارائه دادند که شامل همه  را  برنامه جدید  یک 
داخل رستوران گرفته تا گجت های جدید فناوری و مسافرت 
برنامه های  این  که  کردند  بیان  کارمندان  می شد.  بین المللی 

جوایز  از  معنادارتر  و  به یادماندنی تر  سرگرم کننده تر،  جدید 
مدیر  گفته  اساس  بر  بودند.  آن ها  برای  نقدی  پاداش های  و 
ارزیابی  شناختی  سطح  در  نقدی  جوایز  گوگل،  انسانی  منابع 
می شود و از طریق چشم قابل درک است. اما جوایز غیرنقدی 
را  عاطفی  واکنش  یک  و  می آورد  وجود  به  متفاوتی  احساس 

برمی انگیزاند. 

نیازی به پاداش های گران نیست
فرهنگ شرکت باید در تمام سطوح شرکت گسترده باشد. به 
همین دلیل به آن چه می توانید به عنوان پاداش به کارمندان 
و  چشم گیر  پاداش های  دنبال  و  باشید  قانع  کنید،  اعطا 

گران قیمت نباشید. 

دستاوردهای تیمی را بشناسید
سازمان های موفق بسیار نوآورانه عمل می کنند و نوآوری برای 
توسعه ایده های جدید نیاز به کار تیمی دارد. مشوق های مبتنی 
بر تیم و هم چنین تأکید بر تیمی بودن موفقیت  آن ها نیاز به 
شرکت های  در  می کند.  ایجاد  را  شرکت  سراسر  در  همکاری 
این  دارد.  وجود  تیم ها  از  گروهی  تقدیر  برای  برنامه ای  بزرگ 
تلقی  تیم  اعضای  همه  برای  بی نظیری  پاداش  نه تنها  برنامه 

می شود، بلکه به پیشرفت کار تیمی نیز کمک می کند. 

از کارمندان خود تشکر کنید
موجب  می تواند  ساده  تشکر  پیام های  همان  که  نرود  یادتان 
تشکرها  این  با  کارمندان  شود.  شما  تیم  اعضای  خوشحالی 
انگیزه می گیرند و می توانند خود را همراه با دیگر اعضای تیم 
باال بکشند. ترکیب یک تشکر در جمع و ارسال یادداشت تشکر 
واقعاً به یادماندنی و قابل تقدیر است و موجب تقویت کار تیمی 

و ایجاد فرهنگ عملکردمحور می شود. 

سیستم پرداخت قابل انعطاف و ساده
مایکروسافت در نوامبر 2013 اعالم کرد که سیستم پربحث 
خواهد  کنار  را  رده بندی  طریق  از  کارمندان  خدمات  جبران 
مدیر  جانب  از  کارمندان  رتبه بندی  به  نیاز  دیگر  و  گذاشت 
به  که  شرکت  این  عملکرد  ازای  به  پرداخت  فلسفه  نیست. 
پاداش  کند،  کار  بهتر  فردی  هر  که  بود  این  بیان گر  نوعی 
بیشتری می گیرد، تنها ارزش مالی زیادی برای افراد رده باالی 
شرکت ایجاد می کرد و فرصت رشد را از زیردستان و افرادی 
داشتند، می گرفت.  آن ها همکاری  با  بیرونی  بازارهای  در  که 
خود  پاداش  برنامه  و  عملکرد  مدیریت  سیستم  مایکروسافت 
و  شفاف  ساده،  صورت  به  را  آن  و  کرد  طراحی  مجدداً  را 
کارمندان  مایکروسافت   2000 سال  از  قبل  درآورد.  متفاوت 
به  پاداش  آن  از  اما پس  در سهام شرکت دخیل می کرد،  را 
گونه ای بود که هر کارمند مایکروسافت 15 درصد افزایش در 
پایه حقوق دریافت می کرد. این تغییرات در سیستم پرداخت 
سیستم  یک   2006 سال  در  این که  تا  یافت  ادامه  پاداش 
که  شد  معرفی   MyMicrosoft نام  به  انعطاف پذیر  پاداش 
پاداش های  شایستگی شان،  افزایش  با  متناسب  کارمندان  به 
مدیران  برای  روند  این  می داد.  محدود  سهام  واحد  و  ساالنه 
یک  مایکروسافت   2011 سال  در  این که  تا  بود،  گیج کننده 
به اجرا  را  از یک رویکرد یک پارچه  با استفاده  سیستم ساده 
استفاده  عملکرد  با  مرتبط  پاداش های  از  آن  طی  و  گذاشت 
کرد. هدف از این کار تسهیل روند کار و بهبود دید مشارکتی 

کارمندان در موفقیت شرکت بود.

مايکروسافت در نوامبر 2013 
اعالم کرد که سیستم پربحث 

جبران خدمات کارمندان 
از طريق رده بندی را کنار 

خواهد گذاشت و ديگر نیاز به 
رتبه بندی کارمندان از جانب 
مدير نیست. فلسفه پرداخت 
به ازای عملکرد اين شرکت 
که به نوعی بیان گر اين بود 
که هر فردی بهتر کار کند، 
پاداش بیشتری می گیرد، 

تنها ارزش مالی زيادی برای 
افراد رده باالی شرکت ايجاد 

می کرد و فرصت رشد را 
از زيردستان و افرادی که 

در بازارهای بیرونی با آن ها 
همکاری داشتند، می گرفت

منابع: 
/woman.thenest.com ـ
rewards-punishments-
workplace-17161.html
/www.hrmonline.com.au ـ
section/strategic-hr/reward-
punish-employees/
-www.carrots.ph/blog/5 ـ
tips-on-employee-rewards-
recognition-by-google
/www.shrm.org ـ
resourcesandtools/hr-topics/
compensation/pages/
rewardsatmicrosoft.aspx
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اين روزها همه می دانند که زمان و مديريت آن يکی از 
اصول بسیار مهم برای دست يابی به موفقیت های فردی 

و اجتماعی است و به نظر می رسد اهمیت اين موضوع 
برای بسیاری از افراد جامعه کاماًل مبرهن شده است. 

اما در واقعیت بسیاری از همین افراد که ارزش مديريت 
زمان را به خوبی درک می کنند، با مشکالت جدی در اين 
حوزه دست به گريبان هستند و نمی دانند چگونه بايد به 

صورت بهره ورانه زمان خود را، چه در زندگی شخصی 
و چه در زندگی کاری، مديريت کنند تا بتوانند به نتايج 

مورد انتظار خود دست پیدا کنند. از طرفی، زندگی مدرن 
امروزی نیز ايجاب کرده که شهروندان با مشغله های 

مختلفی سروکار داشته و زمان کافی برای پرداختن به 
تمامی موضوع های دل خواه خود را نداشته باشند. اين 

موضوع نیز افراد جامعه را با چالش های جدی همراه 
می کند. در اين مطلب به اين موضوع می پردازيم که از 
نظر علمی مديران سازمان های تجاری برای مديريت 
زمان چه استراتژی ها و ترفندهايی را بايد مدنظر قرار 
دهند تا از اين طريق بتوانند خود و تیم تحت رهبری 

خود را در محیط های کاری با بازدهی مورد انتظار همراه 
کنند.

چه زمانی؟ چطوری؟
کلی  به صورت  که  است  ذکر  شایان  موضوع  به  ورود  از  قبل 
تکنیک های بسیار زیادی درباره این که چگونه فعالیت های کاری 
خود را با تمرکزی عمیق انجام دهیم تا از این طریق به بازدهی 
مناسبی دست پیدا کنیم، وجود دارد، اما کمتر تکنیکی به این 
موضوع می پردازد که چه نوع کارهایی را در چه زمانی انجام 
دهیم. به عنوان نمونه، یکی از تکنیک های بسیار کاربردی در 
این حوزه تکنیک پُمودورو است که با ایجاد تمرکز بیشتر به ما 
کمک می کند برای زمان خود بتوانیم برنامه ریزی بهتری داشته 
باشیم. به این صورت که 25 دقیقه می توان روی کار مورد نظر 
خود تمرکز کرد و سپس پنج دقیقه بعد از انجام آن کار عمیق، 
این تکنیک ها و ترفندها  از  استراحت کرد. نمونه های دیگری 
وجود دارد که از حوصله این مطلب خارج است، اما در این جا 
یکی از این تکنیک ها به این دلیل آورده شد که نشان دهیم 
انجام  تکنیک های بسیار کاربردی در حوزه چگونگی و چطور 
است که کمتر مدیری  این در حالی  دارد.  کارها وجود  دادن 
روی این موضوع دقت می کند که چه فعالیتی را در چه زمانی 
باید انجام داد. به همین دلیل در این مطلب تالش می شود بر 
اساس مطالعات دنیل اچ پینک، یکی از نویسنده های برجسته 

حوزه مدیریت زمان، به این موضوع بپردازیم.

شيوه های مديريت زمان در محيط كار

چالش های مدیریت زمان در کار تیمی

     مدیریت
آبتین ایزدی

کارشناس ارشد کسب وکار

شماره 8 -  زمستان 99 68



الگوهای زمانی افراد
روز  طی  افراد  زمینه،  این  در  انجام شده  مطالعات  اساس  بر 
الگوهای متناوبی دارند؛ به این معنا که در بازه ای از زمان در 
به  بازگشت  یک  درنهایت  و  فرود  یک  سپس  اوج گیری  دوره 
نقطه اولیه دارند. به عنوان نمونه، به صورت کلی بیشتر افراد 
در ابتدای صبح احساسات مثبت و فعالی دارند، در بعدازظهر 
این احساسات کاهش پیدا می کند و در اوایل شب دوباره اوج 
می گیرد. نتیجه این موضوع منجر به عملکرد متفاوت افراد طی 
روز می شود. به این معنا که در ابتدای روز به دلیل این که دمای 
بدن رفته رفته افزایش پیدا می کند، این موضوع باعث باال رفتن 
عملکرد  درنتیجه  که  می شود  افراد  هوشیاری  و  انرژی  سطح 
نتیجه گیری  قدرت  و  بیشتر  تمرکز  با  همراه  را  افراد  اجرایی 
باالتری به همراه دارد. به بیان دیگر، الگوی زمانی این افراد به 
این صورت است که در ابتدای روز فعالیت های تحلیلی بیشتری 
این  به  نسبت  آگاهی  با  ارشد  مدیران  دهند.  انجام  می توانند 
موضوع می توانند در فعالیت های روزانه خود و تیمی که تحت 
عنوان  به  دهند.  انجام  را  الزم  برنامه ریزی های  دارند،  رهبری 
نمونه، اگر گزارش های تحلیلی را قرار است تیم تحت رهبری 
یکی از مدیران ارشد تهیه کند، بهتر است این بخش از کار در 
ابتدای صبح از کارمندان خواسته شود تا از این طریق بتوان 
به بازدهی مناسب تری دست پیدا کرد. از آن طرف، در ساعات 
که  خواست  کارمندان  از  فعالیت هایی  می توان  روز  انتهایی 
تمرکز پایین تری الزم دارند. البته به صورت کلی این الگوهای 
زمانی ممکن است برای تمامی افراد یکسان نباشد. نیاز است 
و  ارزیابی  اجرای آن، مورد  از  قبل  و  ابتدا  این موضوع در  که 
بررسی قرار گیرد و در صورتی که بازخوردهای مثبتی از آن 

دریافت شد، به صورت کامل در یک تیم کاری اجرا شود.

جغد یا خروس؟
و  داد  انجام  روز  ابتدای  در  باید  را  کارها  از  برخی  این که  با 
الگوهای شخصی  انسان ها  اما همه  بعدازظهر،  را  دیگر  برخی 
خود را دارند؛ به این صورت که برخی از افراد مانند جغدها از 
صبح ها متنفرند و از غروب به بعد به اوج بازدهی خود می رسند 
مناسبی  روز حضور  ابتدای  از  مانند خروس ها  دیگر  بعضی  و 
دارند. شناخت این تفاوت ها در افراد بسیار می تواند از جهت 
این موضوع  البته  باشد.  اهمیت  بازدهی آن ها حائز  بردن  باال 
به معنای این نیست که تمامی افراد جامعه باید شبیه جغد 
باشند یا خروس! در حقیقت دسته سومی نیز وجود دارند که 
مابین این دو گروه قرار دارند. حال این سؤال مطرح می شود 
چه  ارشد  مدیران  از  یکی  سوی  از  موضوع  این  فهمیدن  که 
باشد؟  داشته  کارمندان  بازدهی  افزایش  بر  می تواند  تأثیری 
کارمندان  از  تحلیلی  کارهای  است  قرار  اگر  نمونه،  عنوان  به 
صبح  اوایل  در  هستند،  سحرخیز  که  افرادی  بخواهید،  خود 
از  قبل  تا  و  کنند  تمرکز  موضوع  این  روی  می توانند  بسیار 
ظهر بازدهی مناسبی داشته باشند، اما گروهی دیگر، در عصر 
قدرت  به  نیاز  که  دهند  انجام  فعالیت هایی  می توانند  یا شب 
تفاوت  این  نیز  تصمیم گیری  حوزه  در  باشد.  داشته  تحلیل 

قدرت  صبح  اوایل  در  افرادی  نمونه،  عنوان  به  دارد.  وجود 
تصمیم گیری بهتری دارند و افراد دیگری در پایان روز. با این 
تفاسیر، شاید این سؤال در ذهن مخاطبان ایجاد شود که برای 
سازمان های تجاری افرادی که صبح ها سرحال ترند، کارآمدتر 
هستند، اما تحقیقات در این حوزه نشان می دهد ماهیت کارها 
در این موضوع بسیار تأثیرگذار است. به عنوان نمونه، یکی از 
یا شب ها  عصرها  که  افرادی  که  است  این  توصیه های جدی 
و  ایده ها  طراحی  و  خالقیت  حوزه  در  می توانند  فعال ترند، 

راه کارهای جدید اثربخش تر باشند.

در میانه راه چه کنیم؟
از دیگر موارد مهم درباره این که چه زمانی چه کاری را بتوانیم 
انجام دهیم، توجه به میانه های راه در انجام پروژه های کاری 
است. به عنوان نمونه، اگر شما مدیریت پروژه کاری را بر عهده 
قابل  ناامیدی  با  است  ممکن  راه  میانه های  در  باشید،  داشته 
مالحظه ای به دالیل مختلف اعم از پیشرفت کند پروژه، عدم 
دریافت بازخوردهای مناسب و... مواجه شوید. بررسی ها نشان 
و رخوت  ناامیدی  این  اتفاقاً  مواقع  از  بسیاری  در  می دهد که 
در  پروژه خواهد شد.  کامل  رفتن  بین  از  باعث  راه  میانه های 
این میان تجربه نشان می دهد که در مدیریت زمان پروژه های 
نیاز  با سرعتی یکسان و ثابت فعالیت های مورد  کاری، تیم ها 
پروژه را انجام نمی دهند و این موضوع منجر می شود به این که 
پس از مدتی با حجم کاری بسیار باالیی مواجه شوند. اگر این 
جهت  در  تیم  افراد  انگیزه  افزایش  به  منجر  کار  باالی  حجم 
کرد،  ارزیابی  مثبت  را  آن  می توان  شود،  فعالیت ها  تسریع 
القا  را  برنامه  از  تیم  بودن  این موضوع حس عقب  اما معموالً 
موضوع،  این  با  درست  مواجهه  برای  دلیل  به همین  می کند. 
پیشنهاد می شود مدیران در مدیریت پروژه های تیمی اهداف 
به بخش های  را  پروژه  این صورت که  به  تعیین کنند.  موقت 
زمانی  بازه  هر  در  شود  مشخص  تا  کنند  تقسیم  کوچک تر 
اهداف موقت  تعیین  اگرچه  انجام شود.  فعالیت هایی  باید چه 
می تواند مثمر ثمر واقع شود، اما در بسیاری از تیم های کاری 
دیده شده که پای بندی نسبت به اهداف موقت وجود ندارد. به 
ممیزی  و  جلسات  برگزاری  با  می توانند  مدیران  دلیل  همین 
مستمر که درنهایت می تواند منجر به ارائه بازخورد به اعضای 
تیم شود، اهمیت اهداف موقت در بازه های زمانی مشخص را 

برای اعضای تیم یادآوری کنند.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که یکی از رموز 
بازدهی فعالیت های سازمانی، شناخت و  افزایش  موفقیت در 
تعامل درست و مناسب کارمندان است. در این مطلب سعی 
را در چه  این که چه کاری  با  از موارد مرتبط  به بخشی  شد 
داشته  الزم  برنامه ریزی های  آن  برای  و  دهیم  انجام  زمانی 
نیاز  کارمندان  بهتر  شناخت  برای  اما  شود،  پرداخته  باشیم، 
به انجام آزمون های بیشتری در حوزه رفتار آن ها و شناخت 
چنین  جاری سازی  البته  دارد.  وجود  موضوع  این  از  بهتر 
نیازسنجی های  نیازمند  سازمان  در  رفتارشناسی  آزمون های 

ابتدایی است.

تکنیک های بسیار زيادی 
درباره اين که چگونه 

فعالیت های کاری خود را با 
تمرکزی عمیق انجام دهیم 
تا از اين طريق به بازدهی 
مناسبی دست پیدا کنیم، 

وجود دارد، اما کمتر تکنیکی 
به اين موضوع می پردازد که 

چه نوع کارهايی را در چه 
زمانی انجام دهیم
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خالقیت مانند عضله است، بايد کش آيد، به چالش 
کشیده شود و گاهی از حوزه آسايش و راحتی خود 

دور شود تا تقويت شود. هرچه خالقیت خود را بیشتر 
تمرين دهید، آن را قوی تر خواهید کرد. سنجش میزان 
خالقیت دشوار است، اما غیرممکن نیست. هر کس به 
روش و اندازه خود خالق است، بااين حال تمرين هايی 

وجود دارد که می تواند برای تأثیرگذاری بیشتر و تقويت 
خالقیت مورد استفاده قرار گیرد. تنها کافی است 

متعهد شويد که خالقیت خود را عملی کنید. در ادامه با 
روش های تقويت ايده پردازی و خالقیت آشنا خواهید 

شد. 

تقویت خالقیت از طریق همکاری 
کنجکاوی شما را به سمت خالقیت سوق می دهد، پس سعی 
سایر  با  همکاری  طریق  از  و  گروه  یک  به  پیوستن  با  کنید 
اعضا، آن را تمرین کنید. اندرو نگ، از مدیران گوگل و بایدو، 
کسی است که اعتقاد دارد ایده پردازی های او به خاطر نبوغش 
نبوده است، بلکه پیوستن به این گروه ها موجب شده است به 
او می گوید:  کند.  مبتکر تر عمل  و  طور سیستماتیک خالق تر 
»در زندگی ام دریافته ام که هر وقت مطمئن نیستم می خواهم 
چه کار کنم، می رفتم و چیزهای بیشتری یاد می گرفتم، پس 
کتاب می خواندم، با افراد متبحر در آن حوزه صحبت می کردم 
و... نمی دانم مغز انسان چگونه کار می کند، اما جادویی عمل 
می کند. وقتی به اندازه کافی کتاب می خوانید، یا با متخصصان 
زیادی صحبت می کنید و ورودی کافی به مغز خود می دهید، 
با  همکاری  حین  واقع  در  می شوند.«  ظاهر  جدید  ایده های 
خالقیت  افزایش  جهت  در  و  می گیرید  یاد  که  است  دیگران 

خود استفاده می کنید. 

کاری را که دوست دارید، انجام دهید
مدام به ایده ای که منتظرش هستید، فکر می کنید و مطمئن 
و  دهید  ادامه  را  خود  عادی  زندگی  کنید؟  کار  چه  نیستید 
فعالیت های مورد عالقه خود و کاری که دوستش دارید،  به 
به  که عالقه  به پسرش  نامه ای  در  انیشتین  آلبرت  بپردازید. 
انجام دهد که  را  پیانو داشت، توصیه کرد که کاری  نواختن 
یادگیری  روش  »این  نوشت:  انیشتین  می کند.  خوشحالش 
می دهید،  انجام  لذت  با  را  کاری  که  هنگامی  است،  خوبی 
در  آن قدر  اوقات  گاهی  من  نمی شوید.  زمان  عبور  متوجه 
بخورم.« عشق  ناهار  فراموش می کنم  کارم غرق می شوم که 
نواختن  مانند  سرگرمی هایی  تنیده اند.  هم  در  خالقیت  و 
و...  تمبر  کالکشن  کردن  جمع  یا  پیاده روی  و  دویدن  ساز، 
شما  خالقیت  تقویت  به  و  دارند  نقش  استرس  با  مبارزه  در 

کمک می کنند. 

 نواختن یک ساز را آغاز کنید
سازهای موسیقی و هماهنگی ذهن و بدن که در حین نواختن 
پرورش  را  شما  ذهن  خالقانه  جنبه  می تواند  می افتد،  اتفاق 
دهد. ارتباط میان خالقیت و تمرینات موسیقی به درستی ثابت 
شده است و بسیاری از چهره های موفق مانند انیشتین، اولیور 
ساکس و پل کلی بخشی از موفقیت خود را به این امر نسبت 
فرزندان  انیشتین  خواندید،  باال  در  که  همان طور  و  می دهند 

خود را نیز تشویق به یادگیری موسیقی می کرد. 

شطرنج بازی کنید
به  بازی شطرنج سرگرمی خالقانه ای  است  ممکن  درحالی که 
موقعیت های  که  است  غافل گیرکننده ای  بازی  اما  نرسد،  نظر 
مختلفی در آن وجود دارد. آغاز بازی، اواسط و انتهای بازی هر 

روش هايی برای
 افزايش خالقيت 
در ايده پردازی

جادوی 
ذهن

 مدیریت
مترجمنجوا ناجی
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گاهی اوقات بهترين ايده های 
شما زمانی به وجود می آيند 

که مغزتان درگیر مسائل 
پیچیده نیست. اين ممکن 

است بعد از يک خواب خوب 
به سراغ شما آيد. يک خواب 
شبانه مطلوب به شما کمک 

می کند پربارتر و خالق تر 
باشید. حتی حمام کردن نیز 
می تواند به آرامش مطلوب 

ذهن شما و پرورش ايده 
کمک کند. شايد ايده خالقانه 

بعدی را هنگام رانندگی، 
ورزش، پیاده روی، خريد، 

نشستن در قطار و هواپیما يا 
حین تماشای غروب آفتاب به 

دست آوريد

کدام الگوهایی خاص و غیرتکراری دارند و هیچ گاه از استراتژی 
حریف خود آگاهی نخواهید داشت. کافی  است راه های مختلف 
را امتحان کنید و در هم آمیزید تا مانورهای خالقانه این بازی 
را کاماًل حس کنید. مطالعات نشان داده است که شطرنج بازان 
در حوزه های رفتاری مانند تسلط، خالقیت و... انعطاف بیشتری 
را نشان داده اند. یکی دیگر از راه های گرم کردن مغز، چیدن 
افزایش خالقیت خود  متوجه  مدتی  از  بعد  و  است  پازل  یک 

خواهید شد.

طراحی و عکاسی
بر  مبتنی  هنر  ایجاد  بر  که  آمریکایی،  هنرمند  کونز،  جف 
می گوید:  است،  کرده  تمرکز  عامه  فرهنگ  با  مرتبط  اشیای 
درخت  یا  گل  یک  مانند  کوچکی  جزئیات  تنها  بخواهم  »اگر 
را نشان دهم، مانند این است که جنگل را فراموش کنم. پس 
هنر می تواند  در  درگیر شدن  متمرکز می شوم.«  روی جنگل 
که  همان طور  و  باشد  شما  خالقیت  بهبود  برای  عالی  روشی 
کونز می گوید، دیدن تصاویر در ابعاد بزرگ تر می تواند در این 
کار به شما کمک کند. اگر مجال رفتن به کالس های نقاشی و 
عکاسی را ندارید، از طریق آن الین می توانید این کار را انجام 
فعالیت هایی کاماًل خالقانه هستند و  نقاشی  و  دهید. عکاسی 
دهند.  تغییر  را  شما  دید  از  جهان  مشاهده  امکان  می توانند 
ترسیم  را  خود  اطراف  محیط  یا  هنرمندانی چهره  که  بار  هر 
می کنند، برای تجسم جزئیات خاص در آن نقاشی، خواستار 

تجمیع تجربیات تجسمی خود هستند. 

استراحت کنید
همان طور که آلن کوهن زمانی نوشت فضیلتی در کار و فضیلت 
دیگری در استراحت وجود دارد، پس از هر دو استفاده کنید 
و از هیچ یک غافل نشوید. گاهی اوقات بهترین ایده های شما 
پیچیده  مسائل  درگیر  مغزتان  که  می آیند  وجود  به  زمانی 
نیست. این ممکن است بعد از یک خواب خوب به سراغ شما 
پربارتر  می کند  شما کمک  به  مطلوب  شبانه  خواب  یک  آید. 
آرامش  به  می تواند  نیز  کردن  حمام  حتی  باشید.  خالق تر  و 
مطلوب ذهن شما و پرورش ایده کمک کند. شاید ایده خالقانه 
بعدی را هنگام رانندگی، ورزش، پیاده روی، خرید، نشستن در 
قطار و هواپیما یا حین تماشای غروب آفتاب به دست آورید. 
اگر سطح خالقیت شما کم است، آرام باشید و ذهنتان را درگیر 

نکنید و بگذارید مغزتان با جادوی خود کارش را انجام دهد. 

روی مود درست و مناسب باشید
ایده نداشتن یا ناتوانی در حل مسئله می تواند بسیار ناامیدکننده 
باشد، اما سعی کنید شرایط انجام ایده پردازی را فراهم آورید و 
روی مود و حالت ذهنی مناسب باشید. اگر تحمل سکوت زیاد 
را ندارید، موسیقی مالیم می تواند به شما کمک کند. برعکس 
آرام  جای  یک  در  ندارید،  را  شلوغی  و  سروصدا  تحمل  اگر 
نشان می دهد  مطالعات  بدانید که  است  کنید. جالب  ریلکس 
اگر کمی با خودتان خلوت کنید و سعی کنید به چیزی فکر 
نکنید، خالقیت شما باال خواهد رفت و هم چنین بعد از مدتی 
به راحتی خواهید فهمید. در  را  راه حل مشکالت  خواهید دید 

از  که  شرکت کنندگانی  تحقیقات،  از  یکی  خالقیت  آزمون 
فرط بی کاری و ماللت کسل شده بودند، نسبت به کسانی که 
خوشحال، آرام یا پریشان بودند، عملکرد بهتری نشان دادند. 
کسل شدن و ماللت تفکر خالقانه را تشویق می کند، چون به 
مغز سیگنال می دهد که شرایط یا محیط فعلی چیزی کم دارد 
این  بهبود  به  تأثیرگذار  و  جدید  ایده های  برای  جست وجو  و 
کاری،  هیچ  ندادن  انجام  و  ماللت  کرد.  شرایط کمک خواهد 
زمانی برای رویاپردازی در اختیار افراد قرار می دهد که منجر 

به خالقیت های بیشتر می شود. 

به دنبال مشاوره و بازخورد باشید 
گاهی اوقات برای یافتن راه حل خالقانه و تقویت خالقیت نیاز 
و  کنید  مطرح  را  ایده خود  بگیرید.  از کسی کمک  که  است 
نیست.  نشانه ضعف  بخواهید. درخواست کمک  بازخورد  او  از 
با  افرادی که در شبکه های اجتماعی  از دوستان، هم ساالن و 
شما دوست هستند و به آن ها اعتماد دارید، در مورد ایده تان 
مشورت بخواهید تا با استفاده از نظرات آن ها بتوانید ایده تان را 
بپرورانید. هر فرد مجموعه ای از مهارت ها، تجربیات و دانش های 
منحصربه فرد را در اختیار دارد و می تواند در این زمینه ها کلید 
خاصی برای تقویت خالقیت به شما ارائه دهد. دیدگاه جدید 
آن ها شاید همان چیزی است که به آن نیاز دارید. حتی اگر از 
توصیه های آن ها استفاده نکنید، باز هم این کار موجب ایجاد 
تفکر جدید و خالقانه می شود که ممکن است در جایی دیگر 

به کمک شما آید. 

پیاده روی کنید
یک فرد به طور متوسط هر روز بین 7 تا 15 ساعت سِر جایش 
می نشیند. کاماًل درست خواندید! این برای سالمتی و روحیه شما 
بسیار وحشتناک است و می تواند روی خالقیتتان نیز تأثیرگذار 
باشد. تحقیقات استانفورد نشان داده است که پیاده روی موجب 
 HBR افزایش تفکر خالقانه می شود. در مطالعه ای در مجله 
این نتیجه به دست آمد: افرادی که در جلسات منظم پیاده روی 
شرکت می کنند، خالق تر و ایده پردازتر هستند. محققان پیش 
از این بر این باور بودند که فعالیت بدنی منظم می تواند نقش 
مهمی در افزایش و محافظت از توانایی های شناختی فرد داشته 
پیاده روی  یک  که حتی  داد  نشان  تحقیقات جدید  اما  باشد، 
ساده می تواند به طور موقت باعث تقویت برخی از توانایی های 
ذهنی شود. مدیرعامل های شرکت های بزرگ دنیا مانند دارن 
)فیس بوک(،  زاکربرگ  مارک   ،)priceline )شرکت  هوستن 
جک دورسی ) توییتر(، جف وینر )لینکدین( و تعداد زیادی از 
رهبران کسب وکارهای بزرگ و کارآفرینان دنیا به طور منظم 
پیاده روی می کنند. نتیجه این که اگر پشت میزتان نشسته اید 
و منتظرید یک ایده  خوب به ذهنتان برسد، بلند شوید و کمی 

قدم بزنید، یا به یک پیاده روی کوتاه بروید.
و  نمی آید  وجود  به  خودبه خود  خالقیت  که  نکنید  فراموش 
نشستن و انتظار برای الهام گرفتن، فقط باعث از دست دادن 
انگیزه و دل سردی شما می  شود. در عوض سعی کنید به دنبال 
را  راهی  چه  شما  باشید.  خود  خالقیت  افزایش  برای  راهی 

پیشنهاد می کنید؟

منابع: 
/knowledge.insead.edu ـ
leadership-organisations/
networking-is-vital-for-
successful-managers-2085
/www.topresume.com ـ
career-advice/importance-of-
networking-for-career-success
-hbr.org/200701//how ـ
leaders-create-and-use-
networks
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طبق تحقیقات انجام شده 
 Burning Glass از سوی

Technologies ، دومیلیون 
شغل جديد که به صورت 
آن الين روی سايت های 

کاريابی قرار گرفته اند، نیاز 
به مدرک لیسانس يا باالتر 
دارند. برای جويندگان کار، 

اين سايت های جذب نیروی 
آن الين ابزاری اساسی برای 

يافتن و آگاهی از بهترين 
رشته های موجود است. 

درحالی که بیش از 80 درصد 
از تمام فرصت های شغلی 

برای جذب کارمندانی با 
مدرک لیسانس يا باالتر 
به صورت آن الين تبلیغ 
می شود، تنها 50 درصد 

از مشاغل مورد نیاز ديپلم 
دبیرستان به صورت آن الين 

ارسال می شوند

يک موضوع تکراری در مکالمات مربوط به ادامه 
تحصیل و شرکت در کنکور معموالً با اين سؤال آغاز 

می شود: »آيا من واقعاً به مدرک تحصیلی نیاز دارم؟« 
در ادامه سؤاالت بیشتری به ذهن متبادر می شود، 

مانند اين که آيا ارزش آن را دارد که زمان، تالش و 
هزينه برای يک مدرک تحصیلی بگذارم؟ آيا موجب 

پیشرفت شغلی من خواهد شد؟ چه تأثیری در زندگی 
من خواهد داشت؟ همه اين سؤاالت، برخاسته از 

نگرانی های منصفانه ای هستند و پاسخ به آن ها 
بستگی به رشته مورد عالقه، دانشگاه و ساير شرايط 
شما دارد. اخذ مدرک لیسانس و ارشد پیش تر راهی 

برای تمايز دانشجويان نسبت به ديگران در بازار 
کار بسیار رقابتی بود. بااين حال، از سال 2015 از 

هر سه نفر يک نفر مدرک لیسانس گرفته و يکی از 
اين افراد با دارا بودن مدرک تحصیلی جذب بازار 

کار شده است. آيا اين بدان معنی است که مدرک 
ارزش ندارد؟ آيا حتی در اين دنیای استارت آپی و 
کارآفرينی که مشاغل آزاد حرف اول را می زنند نیز 

مدرک هم چنان دارای ارزش است؟ با توجه به اين که 
گرفتن مدرک خود شامل بدهی هايی مانند اقساط 

شهريه يا  وام دانشجويی و... است، آيا سرمايه گذاری 
ارزشمندی است؟ درنهايت پاسخ به خود شما بستگی 

دارد؛ اهداف منحصربه فرد شما در زندگی شامل آمال 
و آرزوهای شغلی و... تعیین می کند که آيا مدرک 

تحصیلی برای شما مناسب است يا خیر. بااين حال 
کسب مدرک دانشگاهی به طور کلی برای موفقیت 

افراد در بازار کار امروزی مهم است. در ادامه داليلی 
برای دريافت مدرک تحصیلی و تأثیر آن بر اهداف 

آموزشی شخصی و انتخاب سبک زندگی و موفقیت 
شغلی ارائه شده است. 

افزایش دسترسی به فرصت های شغلی
روی  پیش  را  فرصت هایی  لیسانس  مدرک  داشتن 
فارغ التحصیالن می گذارد که بدون آن ممکن است غیرقابل 
دسترسی باشد. فارغ التحصیالن دانشگاهی 57 درصد فرصت 
شغلی بیشتری نسبت به غیر فارغ التحصیالن دارند و تخمین 
زده می شود که تا سال 2020 دوسوم از مشاغل به تحصیالت 
از  نیاز دارند. دریافت مدرک تحصیلی شما را قادر می سازد 
این فرصت های اضافی برخوردار شوید و در انتخاب شرکت و 
شغل مورد عالقه، دستتان بازتر بوده و انعطاف پذیری بیشتری 

داشته باشید. 
با دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر، نه تنها مشاغل 
بیشتری نسبت به فارغ التحصیالن دبیرستان برای دارندگان 

دسترس تر  در  نیز  موجود  مشاغل  بلکه  دارد،  وجود  مدرک 
 Burning سوی  از  انجام شده  تحقیقات  طبق  هستند. 
به  که  جدید  شغل  دومیلیون   ،Glass Technologies
نیاز  گرفته اند،  قرار  کاریابی  سایت های  روی  آن الین  صورت 
باالتر دارند. برای جویندگان کار، این  یا  به مدرک لیسانس 
سایت های جذب نیروی آن الین ابزاری اساسی برای یافتن و 
آگاهی از بهترین رشته های موجود است. درحالی که بیش از 
80 درصد از تمام فرصت های شغلی برای جذب کارمندانی 
با مدرک لیسانس یا باالتر به صورت آن الین تبلیغ می شود، 
تنها 50 درصد از مشاغل مورد نیاز دیپلم دبیرستان به صورت 
آن الین ارسال می شوند که این موضوع ارتباط این متقاضیان 

شغل با کارفرمایان احتمالی را دشوارتر می کند.
ادامه تحصیل در کالج هم چنین با اتصال شما به یک شبکه 
مادام العمر از همکاران، مشاوران، اساتید و مربیان، دسترسی 
شما به فرصت ها را گسترش می دهد. در طول دوره تحصیل، 
کند  باز  شما  روی  به  را  جدید  درهای  می تواند  شبکه  این 
می توانید  که  کند  متصل  صنعت هایی  رهبران  به  را  شما  و 
را  جدیدی  فعالیت های  و  بگذارید  اشتراک  به  ایده  آن ها  با 

کشف کنید.

آماده سازی برای شغل تخصصی
می کند.  تغییر  آن  با  متعاقب  نیز  کار  بازار  دنیا،  تغییر  با 
به سرعت  است که  بهداشت سه حوزه ای  و  آموزش  فناوری، 
رشد می کند. این حوزه ها به قدری تکامل می یابند که فقط 
افراد برجسته آن حوزه می توانند کارش را انجام دهند. گرفتن 
مدرک لیسانس به شما کمک می کند مهارت ها و عادت های 
خاص مورد نیاز برای استخدام و امرار معاش در این حوزه ها 

را یاد بگیرید.
گرچه همه مدارک مسیر مستقیمی به یک شغل خاص )به 
ارائه  سیاسی(  علوم  یا  فلسفه  انگلیسی،  زبان  مثال،  عنوان 
با در نظر گرفتن یک مسیر  از آن ها  اما بسیاری  نمی دهند، 
مدرک  یک  مثال،  عنوان  به  می شوند.  ایجاد  خاص  شغلی 
تحصیلی به عنوان یک قیف برای مشاغل آموزشی و تدریسی 
آسان تر  پرورش  و  آموزش  در  را  آن ها  استخدام  که  می ماند 
بسیاری  در  استخدام  مدرک  بدون  کلی  طور  به  و  می کند 
مشاغل  از  برخی  نیست.  امکان پذیر  دولتی  دستگاه های  از 

 مدیریت
مترجممینا بابایی

تأثير مدرک تحصيلی بر موفقيت شغلی

چرا همه راه ها
 به دانشگاه 
ختم می شود؟
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فارغ التحصیالن دانشگاهی 
57 درصد فرصت شغلی 

بیشتری نسبت به غیر 
فارغ التحصیالن دارند و 
تخمین زده می شود که 
تا سال 2020 دوسوم 

از مشاغل به تحصیالت 
نیاز دارند. دريافت مدرک 

تحصیلی شما را قادر 
می سازد از اين فرصت های 
اضافی برخوردار شويد و در 
انتخاب شرکت و شغل مورد 

عالقه، دستتان بازتر بوده 
و انعطاف پذيری بیشتری 

داشته باشید

که  هستند  تخصصی  بسیار  مشاغل  نیز  درمان  و  بهداشت 
تنها برای افرادی که مدرک آن رشته را به دست آورده اند، 
شدن  داروساز  و  دکتر  رویای  اگر  پس  دست یابی اند.  قابل 

دارید، حتماً ادامه تحصیل دهید. 

افزایش کارفرمایانی که دنبال شما خواهند بود
با افزایش نیاز به کارمندان ماهر و تحصیل کرده دانشگاهی، 
شد.  خواهد  شما  تقاضای  موجب  لیسانس  مدرک  داشتن 
رشد  با سرعت  در چهار شغل  مشاغل  درصد  از 80  بیش 
سریع تر- مراقبت های بهداشتی، علوم مهندسی و تکنولوژی، 
آموزش و خدمات دولتی- نیاز به تحصیالت متوسطه دارند. 
 13  ،2020 سال  تا  که  است  شده  زده  تخمین  بنابراین، 
میلیون شغل که نیاز به مدرک لیسانس دارند، وجود خواهد 
در  ساله   36 تا   25 بزرگ ساالن  درصد   36 اگرچه  داشت. 
حال حاضر دارای مدرک دانشگاهی هستند، آمریکا هنوز در 
پاسخ گویی به تقاضای کارفرمایان برای استخدام پنج میلیون 
در  شما  است.  ناتوان   2020 سال  تا  شرایط  واجد  کارمند 
مدرک  هر  یا  ارشد  یا  لیسانس  مدرک  به  رسیدن  مسیر 
دانشگاهی دیگر، مهارت هایی کسب خواهید کرد که به شما 
یک مزیت رقابتی در بازار کار می دهد. کارفرمایان امروزی 
مهارت های  که  دارند  متقاضیانی  به  را  عالقه  بیشترین 
ارتباطی، رهبری، تفکر انتقادی، حل مسئله و تحلیل دارند. 
در دانشگاه، شما به دوره های دقیق آموزشی و فرصت های 
یادگیری تجربی دسترسی خواهید داشت که شما را با این 
مهارت ها آشنا می کند و باعث می شود برای کارفرمایاِن خود 

جذاب تر شوید.

افزایش پتانسیل درآمد
اداره کار متوسط حقوق افراد با سطح تحصیالت مختلف را 
تقسیم کرده است و داده ها کاماًل واضح است؛ هر چه سطح 
تحصیالت شما بیشتر باشد، می توانید انتظار داشته باشید 
با  درآمد  قدرت  در  تفاوت  باشد.  باالتر  نیز  که حقوق شما 

توجه به مدرک تحصیلی قابل توجه است:
انتظار  می توانند  نگرفته اند،  دبیرستان  دیپلم  که  کسانی   •
یا  هفته  در  دالر   520 متوسط  طور  به  که  باشند  داشته 

27040 دالر به صورت ساالنه درآمد کسب کنند.

طور  به  می توانند  دارند،  دبیرستان  دیپلم  که  کسانی   •
درآمد  دالر   37024 ساالنه  یا  دالر   712 هفتگی  متوسط 

کسب کنند.
به طور متوسط 836 دالر در  دارندگان مدرک کاردانی   •

هفته یا 43،472 دالر در سال درآمد دارند.
• کسب مدرک لیسانس جهش قابل توجهی در حقوق به 
به طور متوسط در  لیسانس  دارندگان مدرک  دارد.  همراه 
هر هفته 1،173 دالر یا هر سال 60996 دالر درآمد کسب 
می کنند. پس اگر هم هدفتان از کسب تحصیل، دارا بودن 

سطح رفاه بیشتر است، راه را درست آمده اید. 

تأثیر بر زندگی شخصی
تا  هستند  دانشگاهی  مدرک  کسب  دنبال  به  افراد  بیشتر 
دیگر  بعضی  کنند.  کسب  بیشتری  درآمد  آن  با  بتوانند 
خود  و  دهند  گسترش  را  خود  ذهن  تا  می روند  دانشگاه 
آیا می دانید تحصیالت  اما  به چالش بکشند.  برای رشد  را 
شما می تواند باعث بهبود زندگی خانواده و اطرافیان شود؟ 
مطالعات نشان می دهد افراد دارای مدرک تحصیلی بیشتر 
درگیر مسائل مدنی و اجتماعی می شوند و نسبت به جامعه 
خود بی تفاوت نیستند. آن ها هم چنین بیشتر رأی می دهند 
و وقت خود را داوطلبانه به اهداف خیرخواهانه یا اجتماعی 
دارند  تمایل  فارغ التحصیالن  این که  درنهایت  می رسانند. 
سبک زندگی سالم تری داشته باشند و وابستگی کمتری به 

کمک های مردمی دارند.
اکنون تأثیری را که می توانید بر خانواده، دوستان، کودکان 
و جامعه خود داشته باشید، تصور کنید. اگر وقت و منابع 
موضوعات  چه  درگیر  است  ممکن  باشید،  داشته  کافی 
مدنی یا اجتماعی شوید؟ به چه کسی می توانید در جامعه 
خود کمک کنید؟ چگونه فرزندان شما از یک والد سالم تر 
وضعیت  می شوند؟  بهره مند  مستقل  اقتصادی  نظر  از  و 
دوستشان  که  کسانی  به  می تواند  چگونه  شما  بهبودیافته 
دارید، آینده بهتری دهد؟ این ها همه مواردی است که باید 

در نظر بگیرید.
کارمندان  برای  تقاضا  و  تغییر  حال  در  به شدت  کار  بازار 
اگر می خواهید سطح  است.  افزایش  تحصیل کرده در حال 
زندگی و آینده شغلی خود را بهبود ببخشید، کسب مدرک 
از مهم ترین شروط شماست. مطالعات نشان می دهد مدارک 
تحصیالت تکمیلی عامل اصلی در یافتن یک شغل معنادار 
به نفع شما، خانواده  و پربار است. کسب مدرک تحصیلی 
و جامعه شماست و به طور بالقوه می تواند حقوق، سالمت 
و رفاه حال اطرافیان شما را بهبود بخشد. اگر می توانید از 
پس شرایط ادامه تحصیل برآیید، اکنون زمان مناسبی برای 

بازگشت به تحصیل، کسب مدرک و ارتقای شغلی است.

منابع: 
 ـ
peopledevelopmentmagazine.
com/202009/02//university-
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finishcollege/advice/why-
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/www.northeastern.edu ـ
bachelors-completion/news/is-
a-bachelors-degree-worth-it/
/hub.birmingham.ac.uk ـ
resources/article/how-
does-education-influence-
professional-success/
-ucollege.wustl.edu/news ـ
stories/how-masters-degree-
can-impact-your-career
/www.cornerstone.edu ـ
blog-post/five-reasons-why-
education-helps-to-advance-
your-career-at-any-level/
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می دانیم بازاريابی بخشی از فعالیت های شرکت است 
که از طراحی محصول تا فروش ادامه دارد و هدف 

نهايی آن افزايش فروش و سودآوری شرکت است. 
آمیخته بازاريابی، در برنامه ريزی اصولی برای رسیدن 
به فروش و سودآوری کمک بزرگی می کند. با استفاده 
از مدل های بازاريابی می توانید مطمئن باشید که تمام 

جوانب کار را در نظر گرفته ايد و يک استراتژی کامل و 
جامع برای بازاريابی طراحی کرده ايد.

4P يا همان آمیخته  بازاريابی شامل محصول 
)product(، قیمت )price(، مکان عرضه يا 

توزيع )place( و ترويج محصول و پیشبرد فروش 
)promotion( است. در ادامه هر کدام از اين اجزا را 

بررسی می کنیم.

Product مساوی محصول یا P اولین
در  است.  بازاریابی  آمیخته  جزء  مهم ترین  و  اولین  محصول 
بازاریابی هر چیزی که برای پاسخ گویی به نیازی در بازار ارائه 
شامل  می تواند  محصول  می شود.  نامیده  محصول  می شود، 
اشیای فیزیکی، خدمات، رویدادها و حتی ایده باشد. بنابراین 
محصول یک شرکت مشاوره مدیریت همان ایده یا مشاوره ای 
فروشگاه  یک  محصول  و  می کند  ارائه  مشتری  به  که  است 
اینترنتی، کاال و امکان تهیه آسان تر آن برای مشتری است. به 

 طور کلی محصوالت به دو دسته تقسیم بندی می شوند.
مصرف کننده  به  که  محصوالتی  مصرفی؛  محصوالت  یک:   
آن  شخصی  به  صورت  خریدار  فرد  و  می شود  فروخته  نهایی 
این  که  کسب وکارهایی  به  می دهد.  قرار  استفاده  مورد  را 
 business to یا   B2C تولید می کنند،  را  دسته محصوالت 

customer گفته می شود. 
دو: محصوالت صنعتی؛ محصوالتی که در کسب وکارهای دیگر 
مورد استفاده قرار می گیرد، یا به واسطه ها فروخته می شود. این 
دسته از محصوالت طی فرایندهایی تبدیل به محصول مصرفی 
 usiness یا B2B می شوند. کسب وکارهای فعال در این حوزه

to business هستند.
دسته بندی دیگر محصوالت: محصوالت مصرفی خود به چهار 
دسته حائز اهمیت تقسیم می شوند. توجه به این دسته بندی در 
بازاریابی محصول شما اهمیت باالیی دارد که بدانید محصول 
خود را چگونه به مشتری عرضه کنید. در این قسمت درباره 
بازاریابی که مکان عرضه و توزیع محصول  جزء سوم آمیخته 

است، هم اشاره ای می کنیم.
)convenience product(؛  راحتی  محصوالت  یک: 
محصوالت راحتی عموماً محصوالت کم قیمت هستند و زمان 
بستنی،  مثل  نمی شود،  آن ها  خرید  و  مقایسه  صرف  زیادی 
راحتی،  محصول  یک  بازاریابی  در  موفقیت  عامل  و...  صابون 
سیستم پوششی در توزیع است. در واقع این محصول را باید به 
 گونه ای توزیع کرد که مشتری راحت ترین دسترسی به آن را 

داشته باشد و کل بازار را پوشش دهد.
محصوالتی  مقایسه ای  محصوالت  مقایسه ای؛  محصوالت  دو: 
هستند که مشتری برای انتخاب و خرید آن ها زمان بیشتری 
را صرف می کند و انواع مختلف محصول را با یکدیگر مقایسه 
می کند. درباره این نوع محصوالت، کارشناسان بازاریابی توزیع 
انتخابی را پیشنهاد می کنند. توزیع انتخابی به این مفهوم است 
که شرکت محصوالت خود را در مراکز خرید مختص به این 
پوششی  توزیع  که  کنید  توجه  کند.  توزیع  محصوالت  از  نوع 
مشتری  چند  هر  زیرا  نیست.  مناسب  محصول  نوع  این  برای 
در  دید مشتری  روی  اما  داشت،  راحت تری خواهد  دسترسی 

جنبه تخصصی و کیفیت باالی محصول تأثیر منفی دارد.
خاص  و  ویژه  محصوالت  خاص؛  و  ویژه  محصوالت  سه: 
محصوالتی هستند که مشتریان خاصی دارند و این مشتریان 
برای انتخاب و خرید آن ها حاضر به پیمودن مسافت طوالنی 
و  منحصربه فرد  ویژگی های  محصوالت  از  دسته  این  هستند. 
احتماالً برندهای ویژه و خاص دارند. استراتژی توزیع این دسته 
محصول  تولید  قصد  اگر  است.  انحصاری  توزیع  محصوالت  از 
مغازه   هر  در  نیست  نیازی  دارید،  را  و الکچری  منحصربه فرد 
نمایندگی  چند  با  می توانید  کنید.  توزیع  را  آن  فروشگاهی  و 

     بازاریابی
مجتبی پیرزاد

کارشناس کارآفرینی و توسعه 
بازار، عضو هیئت علمی دانشگاه 

بازاریابی چندوجهی و دستاوردهای آن
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محصوالت مقايسه ای 
محصوالتی هستند که 

مشتری برای انتخاب و 
خريد آن ها زمان بیشتری 

را صرف می کند و انواع 
مختلف محصول را با يکديگر 

مقايسه می کند. درباره اين 
نوع محصوالت، کارشناسان 

بازاريابی توزيع انتخابی را 
پیشنهاد می کنند. توزيع 

انتخابی به اين مفهوم است 
که شرکت محصوالت خود 
را در مراکز خريد مختص 
به اين نوع از محصوالت 
توزيع کند. توجه کنید که 

توزيع پوششی برای اين نوع 
محصول مناسب نیست. زيرا 

هر چند مشتری دسترسی 
راحت تری خواهد داشت، اما 

روی ديد مشتری در جنبه 
تخصصی و کیفیت باالی 
محصول تأثیر منفی دارد

به  را  محصوالتتان  خود  برند  کیفیت  حفظ  ضمن  انحصاری 
فروش برسانید.

چهار: محصوالت ناخواسته؛ این دسته از محصوالت محصوالتی 
هستند که امکان فروش آن ها به  صورت عادی وجود ندارد و نیاز 
به تالش بیشتر برای بازاریابی آن هاست. این محصوالت شامل 
محصوالتی می شوند که مشتری به  صورت عادی به خرید آن ها 
فکر نمی کند، مانند بیمه عمر و هم چنین محصوالت نوآورانه ای 
معرفی  به  نیاز  این محصوالت  بازار شده اند.  وارد  به تازگی  که 
محصول و فعالیت تیم فروش برای متقاعد کردن مشتریان به 
خرید دارند. قرار دادن این محصول در فروشگاه ها بدون حضور 
بزرگ ترین  دهد،  توضیح  محصول  ضرورت  درباره  که  کسی 

اشتباه است.

Price مساوی قیمت گذاری یا P دومین
قیمت دومین جزء آمیخته بازاریابی است. قیمت در بازاریابی 
یکی از منعطف ترین اجزای آمیخته بازاریابی است. زیرا می توان 
در زمان بسیار کوتاه آن را تغییر داد. به  طور کلی دو سیاست 

قیمت گذاری در دنیا وجود دارد؛
• سیاست قیمت ثابت؛ در سیاست قیمت ثابت، قیمتی برای 
یک دوره زمانی مشخص می شود و در آن دوره زمانی تغییر 
و هم چنین وضعیت  نوع محصول  نظر گرفتن  در  با  نمی کند. 
اقتصادی بازار می توانید این نوع قیمت گذاری را انتخاب کنید. 
این نوع قیمت گذاری  امروز  با توجه به تغییرات سریع دنیای 

کمتر در کسب وکارها به کار می رود.
متغیر،  قیمت گذاری  سیاست  در  متغیر:  قیمت  •سیاست   
قیمت ها با توجه به تغییر شرایط بازار و برای بخش های مختلف 
در  مخصوصاً  قیمت گذاری  سیاست  این  می کنند.  تغییر  بازار 
استفاده  بیشتر  هستند،  خدمات  جنس  از  که  محصوالتی 
الگوریتم های  با  جهان  در  مختلف  کسب وکارهای  می شود. 
مناسبت های  و  اقتصادی  مختلف  شرایط  با  متناسب  پیچیده 
واقع  در  می کنند.  قیمت گذاری  را  خود  محصوالت  مختلف، 
به   جهان  در  قیمت گذاری  شیوه  بهترین  پویا  قیمت گذاری 
حساب می آید. برای مثال، قیمت بلیت خطوط هواپیمایی در 
تمام نقاط دنیا بر اساس فصول سال به  طور شبانه روزی تغییر 
از نظر فرهنگی تغییرات قیمت پذیرفته  ایران  اما در  می کند. 
نیست. به این مفهوم که اگر قیمت خود را بیش از حد تغییر 
مشتریان  و  می شود  وارد  آسیب  شما  برند  چهره  به  دهید، 
بهتر است  بنابراین در حال حاضر  از دست می دهید.  را  خود 
سیاست قیمت گذاری ثابت داشته باشید، اما نیم نگاهی هم به 
تا  باشید،  داشته  سیاسی  اقتصادی-  تغییرات  و  بازار  وضعیت 
نشوید.  متضرر  هم  و  کنید  حفظ  را  خود  برند  محبوبیت  هم 
در  خود  رقیبان  قیمت گذاری  می کنیم  پیشنهاد  هم چنین 
صنعت را هم بررسی کنید. چون مشتریان شما قطعاً قیمت ها 

را با هم مقایسه می کنند.
قیمت  تعیین  محصول:  قیمت گذاری  در  متداول  اشتباهات 
باید به آن توجه ویژه شود. گاهی  فرایندی پیچیده است که 
شرکت های بزرگ دنیا هم در قیمت گذاری مرتکب اشتباهاتی 
اگر  می افتد،  اتفاق  قیمت گذاری  در  که  اشتباهاتی  شده اند. 
اصالح نشود، می تواند باعث شکست کسب وکارها شود. در این 
نوشتار سه مورد از مهم ترین اشتباهات قیمت گذاری را با هم 

بررسی می کنیم.
نکردن  توجه  بازاریابی:  آمیخته  اجزای  دیگر  به  بی توجهی   .1
در  رایج  اشتباهات  از  بازاریابی،  آمیخته  اجزای  سایر  به 
قیمت گذاری است. برای مثال در قیمت گذاری باید به جایگاه 
محصول در بازار توجه کنید. قیمت گذاری پایین تر از جایگاه، 
یکی از اشتباهات متداول است. حتی اگر هزینه تولید محصول 

پایین باشد، ولی جایگاه و نوع نگاه مردم به آن محصول قیمت 
قیمت گذاری  باالتر  قیمت  به  است  بهتر  باشد،  داشته  باالتری 

شود.
اشتباه نکنید! ما تشویق به گران فروشی نمی کنیم. برای واضح تر 
داروسازی  شرکت  یک  کنید:  توجه  مثال  این  به  بحث  شدن 
بازار عرضه می کند  به  را  دارویی  و  بهداشتی  ایرانی محصولی 
قیمت  با  و  دارد  بازار وجود  در  قبل  از  آن  که مشابه خارجی 
50 هزار تومان به فروش می رسد. فرض کنیم هزینه تولید این 
این  آیا  تا 10هزار تومان شده است.  ایرانی حدود 8  محصول 
محصول را می توان با قیمت 15هزار تومان به بازار عرضه کرد 
و انتظار بازخورد مثبت مشتریان و فروش باالی آن را داشت؟ 
جواب منفی است. نوع نگاه مشتریان این است که هر ارزانی 
بی علت نیست و خیلی از مشتریان ریسک نمی کنند و محصول 
در محصوالت خوراکی  نمی کنند. هم چنین  را خریداری  شما 
در  خارجی،  رقبای  بحث  از  غیر  است.  مطرح  مسئله  این  نیز 
ایرانی برای آن ها وجود دارد نیز قیمت  محصوالتی که رقیب 
با شما  آن صنعت  در  رقیبان  باعث دشمنی  پایین  بیش ازحد 
می شود و ممکن است از روش های مختلف برای خارج کردن 

شما از بازار استفاده کنند.
بازار عرضه می کنید و رقیبی  به  تازه  نوآورانه و  اگر محصولی 
باال  زیاد  را  ندارد، خوب است قیمت محصول  برای آن وجود 
نبرید تا مشتریان بالقوه شما بتوانند محصول را امتحان کنند. 
کیفیت  مورد  در  را  مشتری  پایین  خیلی  قیمت  هم  باز  اما 

محصول به تردید می اندازد.
قیمت ها:  نگه  داشتن  ثابت  و  بازار  تغییرات  به  بی توجهی   .2
عواملی در بازار وجود دارد که اگر بر اساس آن ها قیمت را تغییر 
از دست می دهید.  را   )market share( بازار  ندهید، سهم 
نحوه توزیع، میزان در دسترس بودن و قیمت محصول رقیب، 
تعداد کاالهای جایگزین و میزان در دسترس بودن و هم چنین 
بسیاری  توجه  آن ها  به  باید  که  هستند  عواملی  آن ها  قیمت 
تغییرات  بررسی کنید.  را  باشید و حتی هر روز آن ها  داشته 
ناگهانی در تقاضا نیز بسیار مهم است. با گذشت زمان و پیدا 
کردن دید مناسبی نسبت به بازار می توانید این تغییرات بازار 
را پیش بینی کنید و برای آن برنامه ریزی داشته باشید. نکته 
اطالعاتی  شما  مخاطب  به  محصول  بسته بندی  این که  دیگر 
زیبایی  و  کیفیت  شما  بسته بندی  اگر  می دهد.  قیمت  درباره 
برای  بیشتری  باشد، مشتری حاضر است مبلغ  باالیی داشته 
آن بپردازد. اما اگر به بسته بندی بی توجه باشید، ممکن است 

مشتری یک قیمت منطقی و مناسب را زیاد بداند.
در  بازار:  بخش بندی  به  توجه  بدون  کلی  قیمت گذاری   .3
که  همان طور  کنید.  توجه  بازار  بخش بندی  به  قیمت گذاری 
کرده اید  تقسیم  مختلف  بخش های  به  را  بازار  کار  ابتدای  در 
و احتماالً دو یا سه گروه یا سگمنت را برای محصوالت خود 
که  کنید  توجه  مسئله  این  به  باید  حال  دانسته اید،  مناسب 
با ویژگی های آن ها  گروه های مختلف مشتریان شما متناسب 
مبالغ متفاوتی برای محصول حاضرند بپردازند. در قیمت های 
حجم  و  بسته بندی  نوع  در  نیز  تفاوت هایی  باید  مختلف، 
محصول )مثاًل وزن در محصوالت خوراکی( و در صورت امکان 

در کیفیت محصول قائل شوید. 

سومین P مساوی پیشبرد فروش یا ترویج فروش یا 
Promotion

قیمت  و  محصول  برای  الزم  برنامه ریزی های  این که  از  بعد 
زمان  شد،  بازار  به  ارائه  آماده  محصول  و  دادید  انجام  را  آن 
برای معرفی محصول است. پیشبرد فروش  با مشتری  ارتباط 
مشتریان  با  ارتباطی  فعالیت های  فروش شامل همه  ترویج  یا 
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برای معرفی محصول و بیان ویژگی ها و قابلیت های آن است. 
در واقع پیشبرد فروش همان استفاده از ابزارها و مشوق های 
ارائه  مثال،  به  طور  است.  فروش  افزایش  برای  کوتاه مدت 
اعطای  و  مسابقه  برگزاری  حراج،  محصول،  رایگان  نمونه 
ابزارهای ترویج هستند. توجه کنید که  از  جایزه نمونه هایی 
فروش  کاهش  برای جبران  کوتاه مدت  در  باید  این شیوه  از 
آسیب  برند شما  به  آن  از  بیش ازحد  استفاده  و  گرفت  بهره 

خواهد زد.
ترویج  برای  ترویج فروش: روش های مختلفی  پنج روش در 
به  می توان  را  روش ها  این  کلی  به  طور  دارد.  وجود  فروش 
بازاریابی  استراتژی های  با  متناسب  کرد.  تقسیم  گروه  پنج 
از  گروه  چند  یا  یک  از  می توانید  بودجه،  میزان  و  فروش  و 
روش های زیر برای معرفی محصول و ترویج فروش استفاده 
کنید. تبلیغات، روابط عمومی و حمایت مالی در مسابقات و 
جشنواره ها، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم و تخفیف در 

فروش روش های ترویج فروش هستند.

Place مساوی مکان عرضه، توزیع یا P چهارمین
و  عمده فروشی  توزیع،  قسمت  سه  شامل  محصول  عرضه 
می تواند  توزیع  مناسب  مکان  انتخاب  می شود.  خرده فروشی 
و فروش داشته  بازار  افزایش سهم  قابل  توجهی در  تأثیرات 
باشد. در واقع انتخاب مکان مناسب انتخاب صحیح مشتری 
چه  نیاز  شما  محصول  که  بدانید  دقیقاً  یعنی  است.  هدف 
گروهی از جامعه را برطرف می کند و آن گروه خرید خود را 

از چه کانال هایی و در چه مکان هایی انجام می دهند.

p4 جایگزین امروزی برای ،c4
برای  اینترنتی  بازاریابی  آمیخته  ابزارهای  از  یکی   c4
 p4 کسب وکارهای امروزی است که به عنوان جایگزین مدل
معرفی شده است. c4 شامل موارد زیر می شود: ارزش مشتری 
یا مصرف کننده )customer/consumer value(، هزینه 
 ،)convenience  ( مشتری  آسودگی  و  راحتی   ،)cost(

)communication ( ارتباطات

اولینC ، ارزش مشتری یا مصرف کننده 
)customer/consumer value(

در راه اندازی کمپین مارکتینگ باید به این سؤال پاسخ دهید 
می کند؟  ایجاد  مخاطب  برای  ارزشی  چه  شما  محصول  که 
این ارزش همان پیامی است که در تبلیغات باید به مخاطب 
منتقل کنید. از راه کارهای زیر می توانید برای خلق ارزش در 

کمپین های تبلیغاتی استفاده کنید:
الزم  گاهی  کنید.  بررسی  را  مشتری  خواسته  و  نیاز  یک: 
که  دالیلی  به  معقول،  )اما  پایین  قیمت  با  محصولی  است 
بهینه سازی  با  درنتیجه  کنید.  عرضه  بازار  به  گفتیم(  باالتر 
هزینه های  در  اضافی،  هزینه های  حذف  و  تولید  روش های 

خود صرفه جویی کنید تا سود ماکسیمم شود.
کیفیت  اما  بگیرید،  کار  به  را  دیگری  روش  می توانید  دو: 

محصول را باال ببرید.
هزینه  و کاهش  افزایش کیفیت  نیز  ایده آل ترین حالت  سه: 
از  استفاده  و  نوآورانه  راه کارهای  به  نیاز  البته  که  است 

تکنولوژی است.
از  منظور  مشتری:  دیدگاه  از   )cost( هزینه   ،C دومین 
بابت محصول  این مدل، مبلغی است که مشتری  هزینه در 
پرداخت می کند. در واقع موضوع همان قیمت محصول از دید 

کسب وکار است.
این مدل می گوید باید بیشترین مبلغی را که مشتری حاضر 

است برای خرید محصول شما هزینه کند، پیدا کنید. در بازار 
ممکن است با سه نوع مشتری مواجه شوید:

از  یک: گروه اول مشتریانی هستند که دوست دارند استفاده 
محصوالت جدید را تجربه کنند و حاضرند مبالغ باالیی را برای 
آن ها بپردازند تا از اولین نفراتی باشند که آن محصول را دارند. 

برای محصولی هزینه  از مشتریان در صورتی  دو: گروه دوم 
این  آنان فراهم کند.  برای  را  می کنند که راحتی و آسایش 
آسایش  که  محصوالتی  برای  بیشتری  هزینه  حاضرند  گروه 
آن ها را فراهم می کند، بپردازند. یعنی اگر محصولی گران تر 
ولی با خدماتی برای آسایش بیشتر به این گروه عرضه کنید، 

مشتری شما خواهند بود. 
سه: گروه سوم از مشتریان حساسیت قیمتی باالتری دارند. 
محصوالتی که با استراتژی کمترین هزینه و کمترین قیمت 

وارد بازار می شوند، برای این گروه مناسب هستند.

سومین C،  آسودگی و راحتی مشتری  
)Convenience(

امروزه، افراد زیادی از جامعه جزو گروه دوم و سوم از مشتریان 
هستند. گروه دوم خرید خود را بر اساس میزان آسایشی که 
برای آن ها فراهم می کند، انجام می دهند. به همین دلیل اکثر 
کسب وکارها به دنبال فروش اینترنتی هستند تا این راحتی و 

آسایش را به نحوی برای مشتری فراهم کنند.
مدل آمیخته بازاریابی 4c درباره آسودگی و راحتی مشتریان 
می گوید. در دنیای امروزی باید بتوانید محصول خود را آسان 
و سریع در اختیار مشتری قرار دهید و مشتری محصول شما 

را به راحت ترین روش خریداری کند.
برای  امکان  حد  تا  را  محصول  خرید  یا  همکاری  فرایند   .1
غیرضروری  یا  پیچیده  روندهای  از  کنید.  راحت  مشتری 
طی  است  ممکن  مشتریان  از  خیلی  کنید.  دوری  به شدت 
همین روند خرید، یا به خاطر پیچیدگی خرید در سایت از 

خرید منصرف شوند.
مشتری  به  را  خوب  حس  کنید  سعی  خرید  فرایند  در   .2
برای  هدیه ای  یا  تخفیف  خرید  در  می توانید  کنید.  منتقل 
مشتریان در نظر بگیرید تا ترغیب به خرید و افزایش وفاداری 

آن ها شود.
مشتری  با  ارتباط  برای  جدید  راه های  دنبال  به  همیشه   .3
باشید. راه هایی که از آن طریق مشتری راحت تر برای خرید 
مشاوره بگیرد و خرید را انجام دهد. به  این  ترتیب، مشتریان 
شما را تنها به خاطر سهولت در خرید محصول رقیب ترک 
نمی کنند و مثاًل محصول رقیب را تنها به خاطر این که امکان 
ترجیح  شما  محصول  به  کرده،  فراهم  را  منزل  دِر  تحویل 

نخواهند داد.

)communication(  برقراری ارتباط ،C چهارمین
آخرین جزء بازاریابی 4c، مثل بازاریابی سنتی ترویج محصول 
نیست! بلکه برقراری ارتباط دوستانه با جامعه مشتریان و بیان 
است.  ضمنی  صورت  به   محصوالت  و  کسب وکار  ارزش های 
کسب وکارها محتوای علمی مرتبط با صنعت یا سرگرم کننده 
اشتراک می گذارند.  به  با جامعه مخاطبان  و  تولید می کنند 
در واقع هدف تنها آگاهی مشتریان از محصول جدید نیست، 
ارزشمند  محتویات  انتقال  و  مشتری  با  معنادار  ارتباط  بلکه 
به اوست. این برقراری ارتباط به  وسیله سوشال مارکتینگ، 
ای میل مارکتینگ و بازاریابی محتوا و... ممکن می شود. خوبی 
و  الیک  )امکان  است.  دوطرفه  که  است  این  ارتباطات  این 
نظر و بررسی تعداد کلیک در ای میل مارکتینگ وجود دارد.( 

درنتیجه می توانیم بازخوردی از مخاطبان هم داشته باشیم.

در قیمت گذاری به 
بخش بندی بازار توجه کنید. 
همان طور که در ابتدای کار 
بازار را به بخش های مختلف 
تقسیم کرده ايد و احتماالً 
دو يا سه گروه يا سگمنت 
را برای محصوالت خود 
مناسب دانسته ايد، حال بايد 
به اين مسئله توجه کنید که 
گروه های مختلف مشتريان 
شما متناسب با ويژگی های 
آن ها مبالغ متفاوتی برای 
محصول حاضرند بپردازند. 
در قیمت های مختلف، بايد 
تفاوت هايی نیز در نوع 
بسته بندی و حجم محصول 
)مثالً وزن در محصوالت 
خوراکی( و در صورت امکان 
در کیفیت محصول قائل 
شويد
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فرهنگ و جامعه

در اين بخش می خوانيد

 مروری بر شیوه »هنردرمانی« و واشکافی آن

 درس های کسب وکار از مدیرعامل کوکاکوال، جیمز کویینسی

  همه چیز در مورد رشته های جدید اضافه شده به المپیک ۲۰۲۴

 نگاهی به خالق ترین تبلیغات دنیا در پاییز 2020

 معرفی مجموعه ای از فیلم های خاص سال 2020

 نگاهی به سه کتاب مفید در حوزه کسب وکار

 بلندترین شب سال در خانواده خوارزمی



»هرچه در ضمیر ناخودآگاه خود می کاريم و با تکرار 
و احساسات پرورش می دهیم، يک روز به واقعیت 

می پیوندد.« اين را ارل نايتینگل، سخن گوی انگیزشی 
آمريکايی، گفته  است و احتماالً بسیاری از سخنران های 
انگیزشی ديگر نیز اين جمله يا جمالتی با اين مضمون 
را گفته اند. ماجرای اصلی در اين جمله، بر سر »تکرار« 

و »احساسات« است؛ احساساتی که اغلب در قالب 
هنر تکرار می شوند و ناخودآگاه را شکل می دهند. 

روان شناسان می گويند 88 درصد از ظرفیت مغز انسان ها 
را ضمیر ناخودآگاهشان تشکیل می دهد. اين ناخودآگاه 
تحت فرمان احساساتی است که در آن تکرار می شود. 
اين تکرار نیز در بهترين حالت در قالب هنر رخ می دهد 

و از اين جاست که سروکله هنردرمانی پیدا می شود؛ 
تکنیکی که ريشه در بیان خالقانه احساسات و ايده ها 

دارد و قرار است نقش درمان گری را برای افراد ايفا 
کند. هنر بهترين ابزار برای دست يافتن به سالمت روان 
است. اما هنردرمانی چیست؟ افراد چطور به کمک هنر با 

ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط می گیرند و از اين طريق بر 
برخی اختالالت و مشکالت روحی و روانی نظیر اضطراب 
و تنش غلبه می کنند؟ حرف زدن همیشه راه خوبی برای 
بیان احساسات نیست، گاهی نقاشی کشیدن يا ساختن 
مجسمه هر چند به شکلی ابتدايی می تواند نقشی برابر 
با چندين ساعت مکالمه را داشته  باشد و در پايان نیز 

مؤثرتر واقع شود. البته همین هنردرمانی هم جای بحث 
دارد. برای مثال، کدام قالب هنری برای درمان اختالالت 

روانی مؤثرتر است؟ هنردرمانی تا چه اندازه می تواند 
اثربخش باشد؟ هنردرمانی اصطالح ساده ای به نظر 

می رسد؛ درمان روح و روان به کمک هنر. اما شايد الزم 
باشد اين اصطالح ساده را به صورت دقیق تر بررسی و 

موشکافی کرد. 

محدودیت های  احساسات،  بیان  برای  و  است  محدود  زبان 
محدودیت  همین  خاطر  به  خالقانه  بیان  دارد.  نیز  بیشتری 
است.  هنردرمانی  نیز  آن  شیوه  مهم ترین  و  شد  ایجاد  زبان 
زبان  بر  صرفاً  نیست،  هم  زبان  محدودیت  از  مشکل  گاهی 
راندن برخی مسائل، دشوار، دردناک یا گیج کننده است. برای 
مثال، می توان کودکی را در نظر گرفت که با مشکل دردناِک 
تعرض جنسی دست وپنجه نرم می کند، این کودک به احتمال 
زیاد نمی تواند این مشکل را بر زبان بیاورد. این جاست که باید 
ابزاری به جز زبان به کمکش بیایند تا بتواند این مشکل را 
گفتن  شاید  شرایط  این  در  کند.  برطرف  مرور  به  و  مطرح 
مسائل  آن  کشیدن  اما  نباشد،  اثربخش  یا  ممکن  مشکل 
این  باشد.  آن  ابراز  برای  خالقانه ای  و  خوب  شیوه  می تواند 
همان شیوه هنردرمانی است؛ شیوه ای که در قالب تکرار به 
به آرامش روحی و روانی برساند.  را  او  تا  کمک فرد می آید 
محدودیتی  و  مانع  عموماً  زبان،  برخالف  تجسمی  هنرهای 
ندارند. فرد می تواند با نقاشی کردن، مجسمه ساختن، رنگ 
کردن، دوختن و بسیاری از دیگر شیوه های مشابه به بهبود 
سالمت روان خود کمک کند، یا برخی احساسات را بیان کند. 
اغلب اوقات هنردرمانی به افراد خردسال و بزرگ سال کمک 
ناخودآگاه  به ضمیر  نسبت  آگاهی  و  نوعی درک  به  می کند 
آن  هنری،  تکرار  فرایند  با  سپس  و  کنند  پیدا  دست  خود 
وضعیت را بهبود ببخشند. البته اثربخشی این شیوه از درمان 
می تواند محل بحث باشد. به همین خاطر است که بسیاری 
از روان شناسان آن را زیر ذره بین قرار داده اند تا بتوانند میزان 

اثربخشی آن را بسنجند. 

هنردرمانی زیر ذره بین
روش  از  روان شناسان  و  روان درمان گران  که  سال هاست 
روانی  اختالالت  درمان  برای  ابزار  یک  عنوان  به  هنردرمانی 
بهره می گیرند. به رغم استفاده مکرر از این شیوه هنوز کسی 

   سالمت
مینا بابایی

مروری بر شيوه 
»هنردرمانی« و 
واشكافی آن



نمی تواند با دقت بگوید دقیقاً کدام یک از انواع هنر می تواند 
به بهبود و مداوای بیماران کمک کند. یعنی در تاریخ دراِز 
درک  این  به  نتوانسته  کسی  هنوز  روش،  این  از  استفاده 
مهم تر  است.  مؤثرتر  هنر  کدام  دست کم  که  برسد  ابتدایی 
این که هنوز کسی متوجه نشده انواع مختلف هنر دقیقاً باید 
به چه شیوه ای به کار بروند تا تأثیر بیشتر و بهتری بگذارند. 
به همین خاطر است که هنردرمانی هنوز به مطالعه بیشتری 
نیاز دارد و درنتیجه روان شناسان در مطالعات خود این شیوه 
را زیر ذره بین قرار داده اند. شاید برای این تحلیل و بررسی 
بهتر باشد از نقطه ای که نسبت به آن اطمینان وجود دارد، 
شروع کرد؛ فردی از هنردرمانی استفاده می کند که به نوعی 
اگر  یا روانی مواجه است. یعنی  یا اختالل روحی  با مشکل 
از  الزامی به استفاده  باشد،  مشکلی به لحاظ روحی نداشته  
هنردرمانی نیست. این افراد به دنبال توسعه انسانی هستند 
و درنتیجه از هنردرمانی بهره می گیرند. البته افراد می توانند 
از شیوه بیان هنری برای مرتفع کردِن آگاهِی شخصی خود 
نیز بهره بگیرند، اما اصل ماجرا این است که فرد باید مشکلی 
نیز  اوقات  اغلب  بیاورد.  به هنردرمانی روی  داشته  باشد که 
که  دارند  اضطراب  و  تنش  نظیر  عالیمی  یا  نشانه ها  افراد 
به هنردرمانی  بر آن،  غلبه کردن  یا  با آن  آمدن  برای کنار 
روی  هنردرمانی  به  که  افرادی  مقابل  در  می آورند.  روی 
است؛  هنر  با  درمان  کارشان  که  هستند  افرادی  می آورند، 

هنردرمان گران. 

هنِر درمان گری با هنر
به تنهایی  بتوانند  افراد  که  نیست  فعالیتی  هنردرمانی 
دارند؛  نیاز  زمینه  این  در  مربی  یک  به  آن ها  دهند.  انجام 
می تواند  حرفه ای  لحاظ  به  که  فردی  یعنی  هنردرمان گر، 
خود  روحی  مشکالت  کند  کمک  افراد  به  هنر  کمک  به 
توسعه  شیوه های  با  رابطه  در  افراد  این  کنند.  برطرف  را 
هنری،  تمرین های  روان شناسی،  نظریه های  انسانی، 
هنری  درمان  کلی  صورت  به  و  هنر  و  فرهنگی  سنت های 
فعالیت  زمینه  این  در  که  کسانی  دارند.  جامعی  دانش 
به  افراد  می کنند؛  کار  سنین  همه  در  افرادی  با  می کنند، 
جامعه هایی  و  گروه ها  یا  خانواده ها  زوج ها،  یا  تنها  صورت 
به صورت  یا  را  افراد خدمات خود  این  که آسیب دیده اند. 
انفرادی یا به صورت دسته جمعی در کنار دیگر هنردرمان ها 
از  ارائه می دهند. مسائلی نظیر سالمت روان و توان بخشی 
به  تخصصی  صورت  به  افراد  این  که  است  مسائلی  جمله 
این  هنردرمانی  با  رابطه  در  مهم  نکته  هستند.  آن  دنبال 
است که درمان گر به جای استفاده از زبان از سایر شیوه ها 
شیوه  هر  در  یعنی  می گیرد.  بهره  است،  هنری  اغلب  که 
بهره  زبان  از  باید  به ناچار  درمان گر  فرِد  دیگری،  درمانِی 
بگیرد، اما در این شیوه می تواند اصاًل حرفی بر زبان نراند و 
صرفاً از هنر به عنوان ابزاری برای بهبوِد بیمار استفاده کند. 
بسیاری از کارشناسان نیز می گویند از زیبایی های استفاده 
از هنردرمانی همین عدم استفاده از زبان است. یعنی افراد 
ابراز کنند.  را  زبان، خود  به جز  ابزاری  به کمک  می توانند 
هنربیانی  هنردرمانی،  به  گاهی  که  است  خاطر  همین  به 
نیز گفته می شود؛ یعنی بیان از دریچه هنر. افرادی که در 
این زمینه فعالیت دارند، نه تنها با اصول روان شناسی، بلکه 
باید  هم  آن ها  واقع  در  دارند.  آشنایی  نیز  هنری  اصول  با 
روان شناس باشند و هم از هنر سر دربیاورند و به عبارتی، 

در هر دو رشته به لحاظ تحصیلی نیز مدرکی داشته  باشند. 
ایهام  کنایه،  زبان  با  معمولی،  زبان  بر  باید عالوه  افراد  این 
در  مفاهیم  از  بسیاری  باشند.  آشنا  به خوبی  نیز  استعاره  و 
درنتیجه  می شوند،  بیان  غیرمستقیم  به صورت  هنردرمانی 
این  در  بتواند  تا  داشته  باشد  کافی  باید شناخت  درمان گر 
هنر  با  باید  آیا  چطور؟  درمان شونده  اما  باشد.  مؤثر  زمینه 

آشنا باشد؟

درمانی متفاوت از همه درمان ها
افراد می توانند از هنر به عنوان ابزاری برای درمان استفاده 
کنند، اما نیازی نیست هنرمند باشند. یعنی برخالف درمان گر 
که باید با هنر آشنایی کامل داشته  باشد، درمان شونده نیازی 
نیست شناخت کاملی نسبت به هنر داشته  باشد، بلکه صرفاً 
باید از یکی از شیوه های هنری برای درمان بهره بگیرد. شاید 
که  بیاید  نظر  به  پیچیده  و  عجیب  قدری  نخست  وهله  در 
کسی بدون آشنایی یا شناخت از هنر بهره بگیرد، اما به مرور 
و به کمک درمان گر می تواند این کار را انجام دهد. در نقدها 
عنوان  به  مسئله  همین  باید  نیز  هنردرمانی  بررسی های  و 
نظر گرفته  شود. در هنردرمانی، درمان گر  اساسی در  امری 
حتماً باید هم با روان شناسی و هم هنر آشنایی کامل داشته 
 باشد، اما فرِد درمان شونده می تواند هنرمند باشد یا نباشد، 
نه  است  فرد  درماِن  نهایی  هدف  نیست.  امر  این  به  الزامی 
خلِق یک شاهکار هنری، پس هر کسی می تواند از این شیوه 
کردن  نقاشی  قالب  در  شیوه  این  گاهی  حاال  بگیرد.  بهره 
است و گاهی در مورد افراِد بااستعداد، این شیوه برای مثال 
موسیقی درمانی است، اما به صورت کلی هر کسی می تواند از 

این شیوه بهره بگیرد. 
افراد  زندگی  در  درمانی  شیوه  یک  عنوان  به  می تواند  هنر 
کند.  متحول  را  آن ها  زندگی  عبارتی  به  یا  کند،  معجزه 
مهم ترین هدف در مورد هنردرمانی کودکان هستند، چراکه 
می تواند  هنر  اما  ندارند،  خوبی  بیان  قدرت  آن ها  اغلب 
کافی  توانایی  هنوز  آن ها  باشد.  بیان  برای  وسیله  مهم ترین 
به  نمی توانند  درنتیجه  و  ندارند  را  زبان  از  بهره گیری  برای 
شیوه ای دقیق احساسات خود را درون کلمات جای دهند. 
در این شرایط، هنر می تواند به کمک آن ها بیاید. از کودکانی 
که به لحاظ روانی وضعیت طبیعی دارند، تا آن ها که از ابتدا 
کیفیت  هنر،  کمک  به  می توانند  همگی  داشته اند،  اختالل 
به کودکانی  نیز  ببرند. مهم ترین مسئله  باال  را  زندگی خود 
گرفته اند  قرار  جنسی  تعرض  مورد  که  می شود  مربوط 
به  هنری  بیان  بگویند؛  خود  مشکل  این  از  نمی توانند  و 
کمک آن ها می آید تا بتوانند احساسات خود را بیان کنند. 
برای درمان  ابزار  بهترین  درمان گرها معتقدند هنر می تواند 
افراد  این  باشد.  آن ها  زندگی  کیفیت  بهبود  و  افراد  روانِی 
باال  را  خود  زندگی  کیفیت  می توانند  درمان گران  کمک  به 
به هرحال  از مخمصه نجات دهند.  را  نوعی خود  به  و  ببرند 
توسعه  حال  در  روان شناسی  دنیای  در  هم چنان  شیوه  این 
است و انتظار می رود در آینده ابعاد جدیدی از آن جلوه گر 
شود. شاید حق با نایتینگل و امثال او باشد، شاید بتوان به 
کمک هنر، چیزهای بدی را که در ضمیر ناخودآگاه به ثبت 
رسیده، تغییر داد و چیزهای بهتری را به جای آن قرار داد. 
به هرحال این شاخه از روان شناسی شاید از گذشته های دور 
مورد استفاده قرار گرفته باشد، اما هم چنان جای بررسی و 

درنهایت جای توسعه بسیار دارد. 

سال هاست که 
روان درمان گران و 

روان شناسان از روش 
هنردرمانی به عنوان يک 

ابزار برای درمان اختالالت 
روانی بهره می گیرند. به رغم 

استفاده مکرر از اين شیوه 
هنوز کسی نمی تواند با دقت 

بگويد دقیقاً کدام يک از 
انواع هنر می تواند به بهبود 

و مداوای بیماران کمک کند. 
يعنی در تاريخ دراِز استفاده 

از اين روش، هنوز کسی 
نتوانسته به اين درک ابتدايی 
برسد که دست کم کدام هنر 
مؤثرتر است. مهم تر اين که 

هنوز کسی متوجه نشده انواع 
مختلف هنر دقیقاً بايد به چه 

شیوه ای به کار بروند تا تأثیر 
بیشتر و بهتری بگذارند. 
به همین خاطر است که 

هنردرمانی هنوز به مطالعه 
بیشتری نیاز دارد
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نام کوکاکوال که به گوشمان می خورد، لوگوی قرمز و 
مشکی معروف آن جلوی چشممان تداعی می شود. 

کوکاکوال را سال 1886 دکتر جان پمبرتون ابداع کرد. 
در آن سال ها فروش نوشیدنی باال بود. رهبران کوکاکوال 
نیز معتقد بودند محصوالتشان بايد همه جا در دسترس 

و مقرون به صرفه باشد. برای دست يابی به اين هدف، 
اين شرکت به مدت بیش از 50 سال قیمت يک کوکا 

را پنج سنت نگه داشت. حتی با وجود تأثیرات دو 
جنگ جهانی و رکود بزرگ، اين شرکت اصرار داشت 
که هم چنان محصول خود را به عنوان يک نوشیدنی 

ارزان قیمت در دسترس همه قرار دهد تا رضايت 
بیشتری کسب کند. اين پیشرفت ها ادامه داشت و در 

سال مالی 2018 شرکت کوکاکوال از فروش 31.9 
میلیارد دالری خود خبر داد.  امروزه اين شرکت بیش از 
70 هزار کارمند دارد و بیش از 500 برند نوشیدنی، از 
فانتا گرفته تا Honest tea و Odwala ، که در 200 

کشور مختلف جهان فروخته می شود. 
اما اين موفقیت های بزرگ اتفاقی نبوده است. قطعاً در 

کنار خالقیت و نوآوری که در درجه اول به رشد آن کمک 
کرده، مديريت و رهبری فوق العاده نیز پشت اجرايی 
شدن ايده ها بوده است. جیمز کويینسی، مديرعامل 

شرکت کوکاکوال، می گويد: »هنگامی که موفقیت زياد 
شود، مردم به ترس از شکست فکر می کنند. ترس از 

شکست اغلب بزرگ ترين مانع نوآوری در سازمان های 
بزرگ است.« خوب است در مورد اين مديرعامل بیشتر 

بدانیم و درس های کسب وکاری را که می توان از او 
فرا گرفت، مرور کنیم. اما ابتدا بهتر است ببینیم جیمز 

کويینسی کیست؟

جیمز کویینسی کیست؟
است.  کوالکوال  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  عضو  او 
کویینسی که اولین بار در سال 1996 به این شرکت پیوست، 
نقش رهبری در این شرکت  بین المللی را عهده دار بوده است. او 
در سال 2017 مدیرعامل و در سال 2019 رئیس هیئت مدیره 
شد. کویینسی روند تبدیل کوکاکوال به انقالبی در شرکت های 
حال  در  شرکت  یک  کوکاکوال  می کند.  مدیریت  را  نوشیدنی 
رشد است که تجارب مفیدی در اختیار کارمندان و مدیرانش 
قرار می دهد. نتیجه آن منفعت مشترک برای جوامع، مشتریان، 
این که  از  پیش  کویینسی  است.  سهام  صاحبان  و  کارمندان 
و  رئیس  عنوان  به   2017 تا   2015 سال  از  شود،  مدیرعامل 
مدیر ارشد عملیات این شرکت فعالیت می کرد. او در شبکه های 
اجتماعی نقش فعالی ندارد و اگر نام او را سرچ کنید، به سختی 
می توانید بیوگرافی یا اطالعات کاملی از او پیدا کنید. او تنها 

صفحاتی در توییتر و اکانت رسمی کوکاکوال در لینکدین دارد 
که شامل سابقه کار و تحصیالت و... است. 

تاریخچه فعالیت های کویینسی در کوکاکوال 
است،  مسلط  اسپانیولی  و  انگلیسی  زبان  به  که  کویینسی 
لیسانس مهندسی الکترونیک از دانشگاه لیورپول دارد و بومی 
گروه  شریک  کوکاکوال،  به  پیوستن  از  قبل  او  است.  انگلیس 
مشاور استراتژی کالچاس، یکی از شرکت های بزرگ مک کینزی 
بود. کویینسی به عنوان نایب رئیس مجمع کاالهای مصرف نیز 
بورس  هیئت  مشاوره  شورای  مؤسس  عضو  و  می کند  فعالیت 
 Pfizer اوراق بهادار نیویورک است. او هم چنین مدیر شرکت

Inc هم هست. 
یادگیری  استراتژی  مدیر  عنوان  به  در سال 1996  کویینسی 
برای شرکت های گروه آمریکای التین کوکاکوال در آتالنتا به 
از خدمت در سلسله ای  ادامه پس  او در  این شرکت پیوست. 
از نقش های عملیاتی در آمریکای التین به عنوان رئیس این 
این   2007 سال  در  و  شد  منصوب   2003 سال  در  بخش 
 Jugos del نام  به  دیگری  شرکت  کسب  به  منجر  مدیریت 
نوشیدنی  تولید  در  که  شرکت  این  شد.  مکزیک  در   Valle
غیرگازدار فعالیت می کند، به کوکاکوال پیوست تا سهم خود را 

در بازار نوشیدنی های غیرگازدار گسترش دهد. 
کویینسی از سال 2008 تا 2012 به عنوان رئیس واحد تجاری 
شمال غربی اروپا و کشورهای اسکاندیناوی خدمت کرده است. 
این نقش منجر به دست یابی به شرکت innocent در سال 
2009 شد که هم اکنون نیز کوکاکوال مالک 90 درصد آن است. 
این شرکت که در کار فروش آب میوه و اسموتی است، بیش از 

دومیلیون آب میوه در هفته می فروشد.
از سال 2013 تا 2015، او مدیر شرکت های بخش اروپا بود. 
تحت رهبری او، این گروه از سال 2013 تا 2015 سبد خرید 
بخشید.  بهبود  را  بازارش  سهم  و  داد  گسترش  را  خود  برند 
اروپایی کوکاکوال، یکی  ایجاد شرکای  کویینسی هم چنین در 
از بزرگ ترین همکاری های مستقل کوکاکوال در جهان، نقش 

اساسی داشت. 

تشویق به غلبه بر ترس 
است  مشهود  کویینسی  مدیریت  در  که  مهمی  نکات  از  یکی 
به  خود  کارمندان  تشویق  شد،  آن  به  اشاره ای  نیز  باال  در  و 
غلبه بر ترس به عنوان بزرگ ترین مانع نوآوری در سازمان های 
و کسب وکارها می ترسند که چیزهای  کارمندان  است.  بزرگ 
را  آن  است که کویینسی  این چیزی  امتحان کنند.  را  جدید 
ماجرای شکست  به  اشاره  که  می نامد   New Coke سندرم 
بازار عرضه شد.  به  نوشابه کوالیی داشت که در سال 1985 
مدیر ارشد اجرایی شرکت کوکاکوال از کارمندان خود خواست 

درس های كسب وكار از مديرعامل كوكاكوال، جيمز كويينسی

ترس از شکست
بزرگ ترین مانع نوآوری است

کويینسی می گويد: کشتن 
زامبی ها به معنای خالصی 

از چیزهايی است که به درد 
ما نمی خورند و ديگر کار 

نمی کنند. او توضیح می دهد: 
ما حدود 2000 محصول 

نوشیدنی را طی پنج سال 
مورد تجزيه و تحلیل قرار 

داديم و دريافتیم که 30 
درصد آن ها ممکن است 

مقبول افتند. در سال 2018 
ما بیش از 700 محصول 

زامبی خود را کشتیم و کنار 
گذاشتیم. اين کار به ما 

امکان داد که منابع خود را 
در قسمت هايی که امید به 
رشد آن ها داريم، دوباره به 

کار گیريم

     مدیریت
مترجمآرین طاهری
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پس از شکست مفتضحانه New Coke  که در سالیان خیلی 
از شکست را که شرکت را دچار  افتاده بود، ترس  اتفاق  قبل 
تردید می کند، کنار بگذارند.  New Coke یا نوشابه جدید 
فرمول جدیدی از کوک یا نوشیدنی کالسیک این برند بود که 
مصرف کنندگان از طعم آن متنفر بودند. این نوشیدنی تنها 79 
روز و به عنوان یک برنامه بازاریابی در دسترس مشتریان قرار 
محصول  این  که  بود  این  حقیقت  شد.  و سپس جمع  گرفت 
باید  »ما  می گوید:  کویینسی  شد.  مواجه  کامل  شکست  با 
واقعی  شکست  بگیریم.  جشن  شکست هایمان  از  بگیریم  یاد 
شرایطی است که نمی توانیم درسی از آن ها بگیریم. یادگیری 
هرگز یک شکست نیست و موجب می شود عضالت نوآوری ما 

قوی تر شوند.« 

جشن گرفتن شکست ها
جشن  را  شکست ها  واقعاً  کویینسی  که  بدانید  است  جالب 
می گیرد و یک جایزه نوآوری به افرادی می دهد که پروژه هایشان 
شکست خورده است. برای مثال، علی  اکبر، مدیر نوشیدنی های 
را  جایزه  این  آفریقا،  شمال  و  خاورمیانه  تجاری  واحد  گازدار 
ناموفق  این جایزه را در تالش  او  در سال 2017 کسب کرد. 
برای راه اندازی نوشیدنی انرژی زا به نام Sprite3G در پاکستان 

دریافت کرد. 

زامبی ها را بکشید! 
هر  پس  کرد.  مدیریت  را  شکست ها  باید  جایزه  بردن  از  پس 
محصولی که در کوکاکوال شکست بخورد، توزیع آن به سرعت 
فرایندی که طی آن کویینسی خواستار کشتار  قطع می شود؛ 
زامبی ها  این باره می گوید: »کشتن  در  کویینسی  زامبی هاست. 
به معنای خالصی از چیزهایی است که به درد ما نمی خورند 
حدود 2000  »ما  می دهد:  توضیح  او  نمی کنند.«  کار  دیگر  و 

محصول نوشیدنی را طی پنج سال مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دادیم و دریافتیم که 30 درصد آن ها ممکن است مقبول افتند. 
در سال 2018 ما بیش از 700 محصول زامبی خود را کشتیم 
و کنار گذاشتیم. این کار به ما امکان داد که منابع خود را در 
قسمت هایی که امید به رشد آن ها داریم، دوباره به کار گیریم.«

هم گامی با ترجیحات مصرف کننده 
حال  در  مدام  مصرف کننده  ترجیحات  که  است  این  واقعیت 
تحول است. مصرف نوشابه در آمریکا کاهش یافته، زیرا مردم 
هم چنین  و  یافته اند  بیشتری  آگاهی  خود  سالمت  به  نسبت 
محیط  با  سازگار  محصوالت  دنبال  به  مصرف کنندگان  بیشتر 
اعالم  کویینسی  که  است  دلیل  همین  به  هستند.  زیست 
کرده به دنبال این هدف بزرگ است که تا سال 2030 تمام 
پالستیک نوشابه های خود را سازگار با محیط زیست کند. به 
دلیل تغییر ترجیحات مشتریان، کوکاکوال و دیگر برندها باید به 
دنبال پیشرفت های نوآورانه باشند. برای مثال، کوکاکوال سال 
به  آن شبیه  مزه  ابداع کرد که  انرژی زا  نوشیدنی  2019 یک 
نوشابه های سنتی بود. این نوشابه همین امسال به بازار آمریکا 
می رسد. هم چنین از سه ماهه سوم سال 2019 به این هدف 
رسید که برند Dasani را که آب معدنی است، در قوطی و 
بطری های آلومینیومی به جای پالستیکی بفروشد. کویینسی 
اعتقاد داد پیوستن به تغییر ترجیحات مصرف کننده برای این 
این باره می گوید: »ما  او در  شرکت اهمیت فوق العاده ای دارد. 
باید کنجکاوی خود را در مورد مصرف کننده حفظ کنیم و آن ها 
را در بطن کاری که انجام می  دهیم، قرار دهیم. وقتی نوآوری 
را  نتایج  بهترین  کنیم،  ترکیب  ترجیحات مصرف کننده  با  را  
محصوالت  از  اکنون  ما  درآمد  از  درصد   25 تقریباً  می بینیم. 
جدید یا دوباره ساختاربندی شده است، که از دو سال پیش در 

حدود 15 درصد افزایش یافته است.«

ترجیحات مصرف کننده مدام 
در حال تحول است. مصرف 

نوشابه در آمريکا کاهش 
يافته، زيرا مردم نسبت به 

سالمت خود آگاهی بیشتری 
يافته اند و هم چنین بیشتر 
مصرف کنندگان به دنبال 

محصوالت سازگار با محیط 
زيست هستند. به همین دلیل 
است که کويینسی بیان کرده 

به دنبال اين هدف بزرگ 
است که تا سال 2030 تمام 

پالستیک نوشابه های خود 
را سازگار با محیط زيست 

کند. به دلیل تغییر ترجیحات 
مشتريان، کوکاکوال و 

ديگر برندها بايد به دنبال 
پیشرفت های نوآورانه باشند
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کمیته بین المللی المپیک ماه جاری اسامی رشته های 
حاضر در المپیک 2024 پاريس را اعالم کرد. در پی 

اين تغییرات رشته هايی چون کاراته حذف و رشته های 
ديگر مانند برکینگ دنس، اسکیت بورد، سنگ نوردی و 
موج سواری اضافه شدند و مورد تأيید کمیته برگزاری 

بازی ها برای حضور در اين رقابت ها قرار گرفتند. 
با وجود تأخیر يک ساله در برگزاری المپیک 2020 به 

دلیل کرونا، المپیک 2024 در همان تاريخ معین شده 
خود برگزار خواهد شد و تغییراتی را در رشته های حاضر 

به خود خواهد ديد. چندی پیش در خصوص رشته های 
حاضر در اين ايونت تصمیم گیری شد و برخی 

رشته ها حذف و برخی ديگر اضافه شدند و تعدادی از 
سهمیه ها نیز دست خوش تغییراتی شدند. اين تغییرات 

سهمیه بندی شايد برای کشور ما خبر خوبی نبود، چراکه 
کاهش سهمیه وزنه برداری و حذف کاراته که مدعیان 

بی رقیبی در اين رشته ها داشتیم، می تواند ناراحت کننده 
باشد. کاراته برای نخستین بار قرار است در المپیک 

توکیو حضور داشته باشد، اما کمیته اجرايی المپیک 
پاريس حاضر نشد اين رشته برای دومین مرتبه در 
المپیک 2024 حاضر شود. البته ثابت ماندن سهمیه 

کشتی، تکواندو و جودو را می توان هم چنان خبر خوبی 
برای کشورمان بدانیم و امیدوار به کسب مدال های 

رنگی در المپیک آينده هستیم.  

اسکیت بورد 
و   2018 آسیایی  بازی های  برنامه  به  پیش تر  بورد  اسکیت 
المپیک توکیو 2020 نیز اضافه شده بود. اکنون این رشته در 
مسابقات المپیک 2024 پاریس نیز حضور دارد. اسکیت بورد 
زیادی  طرفداران  که  است  خیابانی  ورزش های  از  دیگر  یکی 
اسکیت  سازمان  رئیس  هواداران،  این  جز  به  مطمئناً  دارد. 
»ما  گوید:  می  او  است.  خوشحال  رویداد  این  از  نیز  جهانی 
اسکیت  بازی ها  برگزاری  کمیته  که  می کنیم  افتخار  بسیار 
بورد را ورزش المپیکی اعالم کرده است و مطمئن هستیم با 
این چهار رشته ورزشی جدید اضافه شده، روح را به بازی های 

2024 خواهیم دمید.«

موج سواری 
موج سواری یکی از ورزش هایی است که انجام آن نیاز به وجود 
بازی های  در  مثال،  برای  دارد.  برگزاری  برای  مناسب  مکان 
رشته  این  حذف  موجب  مناسب  مکان  نبود   2018 آسیایی 
ورزشی از مسابقات شد. اما به نظر می رسد پاریس مشکلی در 
پیدا کردن لوکیشن مناسب برای موج سواران ندارد. موج سواری، 
دیگر ورزش مهیج اضافه شده به مسابقات المپیک، قرار است 
در فاصله 15 هزار کیلومتری اقیانوس آرام و نزدیک سواحل 
این  ورزشکاران  آرام  اقیانوس  موج های  و  برگزار شود  تاهیتی 

رشته را به چالش بطلبد. 
تعداد کل ورزشکاران موج سوار 44 نفر است که در این ایونت با 
هم به رقابت می پردازند. فرناندو آگوئر، رئیس انجمن بین المللی 
موج سواری، نیز از به رسمیت شناختن این رشته در مسابقات 
او  کرد.  تشکر  برگزاری  مقامات  از  و  بود  هیجان زده  المپیک 
گفت: »این روز، روز شگفت انگیزی برای موج سواری است. ما 
المپیک  در  پاریس 2024 و حضور طوالنی مدت  به  قدم  یک 
در  بازی ها  برگزاری  اعتماد کمیته  از  ما  نزدیک خواهیم شد. 

پاریس تشکر می کنیم.«

سنگ نوردی 
المپیک  در  را  حضورش  اولین  که  سنگ نوری  تازه وارد  رشته 
سهمیه  افزایش  پاریس  در  کرد،  خواهد  تجربه  توکیو   2020
مدال آور  رشته های  از  برکینگ  همراه  به  رشته  این  می گیرد. 
بودند.  در سال 2018  آرژانتین  المپیک جوانان  بازی های  در 
به این ترتیب، سنگ نوردی حضور پررنگی در المپیک فرانسه 
خواهد داشت و کمیته بین المللی المپیک افزایش سهمیه این 
رشته را نیز تأیید کرد و تعداد ورزشکاران این رشته را از 40 به 
68 نفر رساند. بر این اساس مقرر شد رشته کامباین با حضور 
ورزشکاران مواد لید و بولدر دارای دو مدال در بخش زنان و 
مردان و رشته سرعت نیز به صورت اختصاصی دارای سکوی 
مستقل باشد. 34 زن و 34 مرد در این رقابت ها برای کسب 
چهار مدال خوش رنگ سنگ نوردی با هم رقابت می کنند که دو 

مدال آن برای خانم  ها و دو مدال برای آقایان است. 

اهمیت برابری جنسیتی در المپیک 2024 
برگزاری  کمیته  دور  سال های  دغدغه   جنسیتی  برابری 

     ورزشی
هدی رضایی 

همه چيز در مورد رشته های جديد اضافه شده به المپيک ۲0۲4

روح تازه در کالبد المپیک  

اسکیت بورد پیش تر به 
برنامه بازی های آسیايی 

2018 و المپیک توکیو 
2020 نیز اضافه شده بود. 

اکنون اين رشته در مسابقات 
المپیک 2024 پاريس نیز 
حضور دارد. اسکیت بورد 
يکی ديگر از ورزش های 

خیابانی است که طرفداران 
زيادی دارد. مطمئناً به جز 

اين هواداران، رئیس سازمان 
اسکیت جهانی نیز از اين 
رويداد خوشحال است. او 

می گويد: »ما بسیار افتخار 
می کنیم که کمیته برگزاری 

بازی ها اسکیت بورد را 
ورزش المپیکی اعالم کرده 

است و مطمئن هستیم با 
اين چهار رشته ورزشی 

جديد اضافه شده، روح را 
به بازی های 2024 خواهیم 

دمید.«
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برابری جنسیتی دغدغه  
سال های دور کمیته برگزاری 
بازی هاست و به نظر می رسد 

در المپیک 2024 به آن 
جامه عمل پوشانده است. در 

پی تصمیم کمیته المپیک و 
لزوم توجه به مسئله برابری 

جنسیتی در اين بازی ها، 
حضور زنان در المپیک 2024 

پاريس 50 درصد افزايش 
پیدا کرده است، درحالی که 

در المپیک توکیو حضور زنان 
48.8 درصد خواهد بود. اين 

برابری جنسیتی در رشته های 
مردمحور مانند بوکس و 

وزنه برداری نیز اصالح شد

بازی هاست و به نظر می رسد در المپیک 2024 به آن جامه 
لزوم  و  المپیک  کمیته  تصمیم  پی  در  است.  پوشانده  عمل 
توجه به مسئله برابری جنسیتی در این بازی ها، حضور زنان 
در المپیک 2024 پاریس 50 درصد افزایش پیدا کرده است، 
درحالی که در المپیک توکیو حضور زنان 48.8 درصد خواهد 
بود. این برابری جنسیتی در رشته های مردمحور مانند بوکس 
نیز اصالح شد. به طوری که در رشته بوکس در  و وزنه برداری 
زنان،  وزن  پنج  و  مردان  وزن  به جای هشت  پاریس  المپیک 

هفت وزن مردان و شش وزن زنان برگزار خواهد شد.
و  دوومیدانی   رشته  دو  در  بار  اولین  برای  هم چنین 
تعداد  و  افتاد  خواهد  اتفاق  جنسیتی  برابری  دوچرخه سواری 
ورزشکاران این سه رشته در دو بخش مردان و زنان با هم برابر 
می شود. برای این برابری جنسیتی در رشته دوچرخه سواری، 
سهمیه های مردان کم و به سهمیه های زنان اضافه شد. برای 
مثال، در رشته دوومیدانی در المپیک توکیو تعداد سهمیه های 
پاریس  المپیک  اما در  بود،  زنان 912  مردان 988 و سهمیه 
مرد  و  زن  )مجموع   905 و   است  شده  برابر  دو  تعداد  این 
تجربه  را  بازی ها  این  در  حضور  می توانند  ورزشکار    )1810
از 18 به  نیز  کنند. هم چنین تعداد ماده های مختلط ورزشی 
به جای ماده 50  برای مثال، در دوومیدانی،  22 عدد رسید. 
کیلومتر پیاده روی مردان، یک ماده مختلط جایگزین شد. این 
اعمال  نیز  تیراندازی  و  قایق رانی  از  رشته هایی  در  جایگزینی 

شد. 

دیگر تغییرات سهمیه ای در المپیک 2024
 10 پاریس  المپیک  در  مدال ها  تعداد  که  بدانید  است  جالب 
آن کاهش چهار  دلیل  که  است  توکیو  المپیک  از  عدد کمتر 
عددی مدال ورزش هایی چون وزنه برداری و... به دلیل کاهش 
سهمیه در پی رسوایی های اخیر بوده است. دو ورزش قدرتی 
بوکس و وزنه برداری بیشترین کاهش سهمیه ورزشکاران را در 
وزنه برداری،  این میزان سهمیه در  دارند. دلیل حذف  پاریس 
مثبت  دوپینگ  و  رشته  این  در  دوپینگ  تاریخی  مشکالت 
المپیک لندن و نگرانی  بسیاری از ورزشکاران وزنه برداری در 
کمیته المپیک در خصوص تسریع روند اصالحی در فدراسیون 
مرتبط است. به این ترتیب، سهمیه وزنه برداری از 196 سهمیه 

در المپیک توکیو به 120 سهمیه در المپیک پاریس رسید. 
داشته  را  سهمیه  کاهش  بیشترین  وزنه برداری  از  بعد  بوکس 
است. این رشته نیز در سال های اخیر با فسادهای گسترده ای 
به  تصمیم  المپیک  اجرایی  هیئت  و  کرده  نرم  دست وپنجه 
کاهش سهمیه این رشته گرفته است. هم چنین در این رشته 
نیز  برابری جنسیتی انجام گرفته و متعاقب آن به جای هشت 
وزن مردان و پنج وزن زنان، در المپیک پاریس هفت وزن مردان 
برگزار خواهد شد. رشته های دیگری چون  و شش وزن زنان 
دوومیدانی نیز کاهش سهمیه داشتند و سهمیه دیگر رشته  ها 

مانند کشتی، تکواندو و جودو بدون تغییر باقی ماندند. 



     تبلیغات
بهار سلیمانی خالقیت روی کاغذ

سال 2020 رو به اتمام است و برندها آخرين تالش هايشان را برای به نمايش گذاشتن تبلیغات خالق خود انجام می دهند. 
بسیاری نیز برای کمپین های سال آينده خود برنامه ريزی می کنند تا در بازه های مختلف بتوانند آن ها را از طريق کانال های 
ترفیع مناسب پیش چشم مخاطبان هدف خود به نمايش دربیاورند. در اين گزارش به خالقانه ترين کمپین های چاپی دنیا 

در واپسین ماه های سال پرحاشیه 2020 نگاهی انداخته ايم، که خواندن آن خالی از لطف نیست. 

نگاهی به خالق ترين تبليغات دنيا در پاييز ۲0۲0

تمرکز بر رانندگی امن 
ساالنه تصادفات زیادی در جاده ها اتفاق می افتد که 
طی آن حواس راننده به دالیل مختلفی، از جمله 
کارگزاران  انجمن  است.  شده  پرت  خوردن،  غذا 
حواس پرتی  از  آگاهی  افزایش  برای  کانادا  بیمه 
با  ایمن،  رانندگی  ملی  مناسبت هفته  به  رانندگی 
شورای ایمنی کانادا در طراحی این تبلیغات خالق 

همکاری کرد. 
را  رانندگی  هنگام  خوردن  غذا  مسئله  تبلیغ  این 
تا  اغراق آمیز به خود اختصاص می دهد  به صورت 
سیب زمینی  جای  به  جاده  بر  تمرکز  خصوص  در 
سرخ شده اطالع رسانی کند. روی این پوستر شعار 
حین  در  خوردن  می خورد؛  چشم  به  صریحی 
رانندگی موجب تصادف می شود. این آگهی چاپی 
بیمه  کارگزاران  انجمن  برای   59 آژانس  سوی  از 

کانادا طراحی شده است. 

دلیوری سریع بدون دریافت هزینه 
جای  به  شرکت  این  نیست.  دلیوری  معمول  و  سنتی  خدمات  مانند   Clustertruck
به  خود  آشپزخانه  از  مستقیم  را  غذا  سفارشات،  گرفتن  برای  شهر  سطح  در  رانندگی 
مشتری تحویل می دهد. یعنی بدون هزینه های حمل اضافه یا هزینه ارسال یا مسائلی 
مانند سرد شدن غذا، مشتریان می توانند آن را زود تحویل بگیرند. اما برای رقابت در بازار 
دلیوری غذا، برند آن ها باید به اندازه مدل کسب وکارشان برجسته باشد. بنابراین آن ها 
تصمیم گرفتند یک کمپین اشتهاآور ایجاد کنند که ارزش صبر کردن برای این غذا را 

بدون این که واقعاً منتظر غذای گرم باشند، به مشتریان نشان بدهد. 
طرح های بسیار خالقانه از دلیوری سریع این برند نیز روی بسته بندی غذاها دیده می شود 
که از جمله آن تصاویر ارسال با سرعت یوزپلنگ، توپ، تحویل با لک لک و موشک و... 
دیده می شود که در نوع خود بی نظیر است. کالسترتراک این طرح های تبلیغاتی را عالوه 
بر بسته بندی، روی در و دیوار شهر، بیلبوردهای تبلیغاتی و شبکه های اجتماعی خود نیز 
به نمایش گذاشته و سرعت باالی دلیوری خود بدون دریافت هزینه اضافی را به مشتری 
برای  آمریکا  یانگ و الرامور در  تبلیغاتی  از سوی گروه  تبلیغات  این  یادآور شده است. 

شرکت Clustertruck طراحی شده است. 
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جایزه بزرگ ترکیه 2020
مسابقات فرمول 1 ترکیه که هواداران اتومبیل رانی این کشور و دیگر نقاط دنیا آن را از نزدیک دنبال می کنند، یکی از بزرگ ترین رویدادهای جهان در زمینه مسابقات 
اتومبیل رانی است. مسابقه فرمول 1 ترکیه در تاریخ 13 تا 15 نوامبر در استانبول ترکیه برگزار شد و سران برگزاری پوسترهای جذابی برای تبلیغات آن چاپ کردند. 
شهر استانبول به عنوان یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری جهان، ساالنه میزبان 15 میلیون گردشگر است و پس از 9 سال دوباره میزبان فرمول 1 در خیابان های 
استانبول بود. آخرین دور این مسابقات در سال 2011 برگزار شده بود و به مناسبت برگزاری دوباره این مسابقات با وجود پاندمی کرونا، تبلیغات وسیعی برای آگاه سازی 
برگزاری آن به انجام رسید. این مسابقات تحت تأثیر ساختار و هوای غافل گیرکننده یکی از هیجان انگیزترین مسابقات چند وقت اخیر بوده است. بنابراین مدیران 

تبلیغات در طراحی پوستر درصدد ارائه حسی فراموش نشدنی از تجربه این مسابقه جایزه بزرگ در استانبول بودند. 
آن ها می گویند با یادآوری خاطرات فراموش نشدنی فرمول 1 قبلی که در استانبول برگزار شد، و با برجسته سازی نمادهای برجسته و تاریخی شهری، در پی نشان دادن 
احساسات خود برای میزبانی مجدد این مسابقات منحصربه فرد در سال جاری و سال های بعد بودیم. شعار »تا زمانی که دوباره با هم دیدار کنیم« بر همین موضوع 

تأکید دارد. این تبلیغات را آژانس تبلیغاتی اگیلوی طراحی کرده است. 

شکار کردن ممنوع
فصل شکار فرا رسیده است و شکارچیان دوباره شروع به شکار و کشتن حیوانات می کنند. بسیاری از 
حیوانات در معرض خطر انقراض جدی قرار دارند. کمپین تبلیغاتی Stop hunting یا »شکار کردن 
را متوقف کنید« در پی القای این مفهوم است که شکار را از زاویه چشم کودکان نشان دهد و به متوقف 
کردن آن کمک کند. یک پدر هر چقدر لج باز باشد، اما به خاطر فرزندش از این کار دست می کشد. 
طراحان این تبلیغات می گویند: هدف ما انتقال خواسته مشترک همه کودکان به افراد عالقه مند به 
شکار از این طریق بود؛ چیزی که شکارچی شکار کرد، در واقع آینده فرزندش است. اگر طبیعت به این 

شکل از بین برود، کودکان در آینده از طبیعت و همه این زیبایی ها محروم می شوند.
اما فقط کودکان می توانند این موضوع را به آن ها نشان دهند. اگر آن ها حیواناتی را که قصد دارند 
شکار کنند، از زاویه چشم کودک خود ببینند، آیا باز هم به شکارشان ادامه می دهند؟ افرادی 
که وجدان دارند، بعد از دیدن این تصویر به فکر فرو می روند. پس اگر کودک بخواهد، همه چیز 
تغییر می کند. اگر قدرت کودکان را در نظر بگیریم، می توانیم آگاهی زیادی ایجاد کنیم. هدف 
پوستر این است که برای آینده فرزندانمان کاری کنیم و جلوی شکار را بگیریم و نگذاریم آینده 
آن ها هدف قرار گیرد. این پوستر از سوی مؤسسه حمایت از حقوق حیوانات و با شعار »آینده 

کودکان را نکشیم« منتشر شده است. 

خورشید داخل یخچال شما!
تبلیغ خالق  آرچلیک در جدیدترین  لوازم خانگی ترک  برند 
خود، خورشید را به داخل یخچال شما می آورد. این شرکت، 
تبلیغات خود را با تقلید از چرخه نور خورشید و با الهام از میوه 
پرتقال طراحی کرده و بر حفظ ویتامین های موجود در میوه 
و سبزی و تازه نگه داشتن آن در این یخچال تأکید می کند. 
و  سالم  میوه های  و  خورشید  میان  رابطه  نمایش  برای  آن ها 
رسیده از تصاویر میوه استفاده کرده اند و در پوسترهای دیگر 
طرح هایی از کیوی و توت فرنگی به چشم می خورد. شعار روی 
این پوستر بر استفاده از تکنولوژی برای حفظ ویتامین میوه ها 
تأکید دارد؛ خورشید داخل یخچال، خورشید داخل میوه های 
شما. آرچلیک یکی از برندهای لوازم خانگی است که از سال 
1955 در استانبول ترکیه فعالیت می کند و چهارمین شرکت 

بزرگ لوازم خانگی اروپا محسوب می شود. 
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یک زوج پس از فراری دلهره آور از سودان جنوبی که اسیر 
جنگ  شده بود، با چالش هایی در زندگی جدید خود روبه رو 
پناه  انگلستان  به  زندگی  ادامه  برای  که  زوج  این  شدند. 
پیدا  تطبیق  به خوبی  فضا  این  با  نمی توانستند  بودند،  برده  
کنند، زیرا نوعی اهریمن زیر پوسته ظاهری این شهر جدید 

پنهان شده بود. فیلم »خانه او« که دارای لحظات حقیقی 
از  بسیاری  که  را  تلخی  تجربه  به خوبی  است،  وحشتناک 
نقطه  و  می کشد  تصویر  به  می گذرانند،  سر  از  پناه جویان 
ویکس،  ِرمی  خود،  کارگردان  برای  خوبی  بسیار  شروع 

است.

باز هم فیلمی از ژانر وحشت پای خود را به فهرست بهترین 
فیلم های سال باز کرده است. »میزبان« داستان شش دوست 
دورهمی  یک  در  تصادفی  شکلی  به  که  می کند  تعریف  را 
آن الین یک موجود اهریمنی را به خانه خود دعوت می کنند 
این  هستند.  اطرافشان  عجیب  اتفاقاتی  شاهد  آن  از  پس  و 

با  دارد،  زمان  مدت  ساعت  یک  تنها  که  نیمه بلند  فیلم 
کارگردانی راب َسویج موفق شد نظر بسیاری از منتقدان را 
به خود جذب کند، زیرا داستانی ساده اما پر از تعلیق و حس 
وحشت را تصویر می کرد که بهترین خوراک سال 2020 برای 

عالقه مندان ژانر وحشت بود.

  سینما
شکیب شیخی

معرفی مجموعه ای از فيلم های خاص سال ۲0۲0

۲0 از ۲0۲0
به جرئت  رسید.  پايان  به  خود  منفی  و  مثبت  نکات  تمام  با   2020 سال 
که  بود   19 کوويد  همه گیری  اين سال  مسئله  بزرگ ترين  گفت  می توان 
جمعیت بسیار زيادی در جهان را گرفتار خود کرد و به کام مرگ کشید. 
يکی از صنايعی که بیشترين ضربه را از اين بحران خورد، صنعت سینما 
بود. سالن های سینمای جهان به دلیل اين بیماری تعطیل شدند و همین 
بسیار  فروش  نیازمند  که  پربودجه ای  فیلم های  تولید  شد  باعث  مسئله 

گسترده در جهان هستند، تا سال 2021 به حالت تعلیق درآيد. بااين حال، 
سرويس های آن الين پخش فیلم حیات را در اين صنعت نگه داشتند و 
فیلم های قابل قبولی در همین سال تولید شد. از آن جايی که 2020 يکی 
از خاص ترين سال های زندگی بسیاری از ماست، بهتر است فهرستی از 
فیلم های خیلی خاص را با هم مرور کنیم که شايد نام آن ها را هر جايی 

نشنويم.

خانه او

میزبان

20

18

اوایل  این فیلم مستند داستان نوجوانانی را می گوید که در 
آینده ای  با  مختلف  معلولیت های  دلیل  به  میالدی  دهه 70 
پرچالش روبه رو می شدند که شاکله اصلی آن معلولیت بود. 
نیویورک  در  تابستانی  کمپ  یک  مستند  این  اصلی  موضوع 
پرورش  راستای  در  معلول  مختلف  افراد  به  که  است 
استعدادهای خود کمک می کند و درنهایت به جنبشی برای 

افراد معلول منجر می شود. عنوان فرعی این مستند »انقالب 
می کند.  بیان  را  فیلم  محتوای  به خوبی  که  است  معلولیت« 
در  که  فیلم،  این  کارگردانان  لبرشت،  جیم  و  نیونام  نیکول 
الهام بخش بودن بسیار جذاب است، به خوبی می توانند  عین 
یک داستان گروهی را برای برجسته کردن امید و قدرت کار 

جمعی مورد استفاده قرار دهند.

بسیار عجیب ساخته کریستن جانسون است که  فیلم  این 
بود.  کرده  مستند  فیلم های  ساخت  وقف  را  خود  سال ها 
خود  پیر  پدر  با  همراه  ما  فیلم ساز  مستند،  اثر  این  در 
بازسازی  را  پدر  احتمالی  مرگ  از  متنوع  صحنه هایی 
روزی  بشود  روش  این  با  شاید  چیست؟  هدف  می کنند. 

پذیرفت  را  آن  راحت تر  می رسد،  راه  از  ناچار  مرگ  که 
حتی  و  محترمانه  شکلی  به  فیلم  این  آمد.  کنار  آن  با  و 
طنزآمیز به جنبه تلخ و شیرین زندگی می پردازد و از این 
انسان  فناپذیری  به  هنری  و  جدید  نگاهی  می تواند  طریق 

به دست دهد.

19

17

کمپ معلوالن

دیک جانسون مرده است
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زندگی  داستان  آن،  اندرو  کارگردانی  به  آمریکایی  فیلم  این 
یک پسر و مادر اصالتاً آسیایی را تعریف می کند که طی آن 
پسر قصد دارد به مادر خود در تمیز کردن خانه خاله ای که 
به تازگی فوت کرده  است، کمک کند. این پسر که حس تنهایی 
بسیار زیادی را در زندگی خود به دوش می کشد، وارد رابطه ای 

دوستانه و صمیمانه با شخصی می شود که خیلی دور از ذهن به 
نظر می رسید. این فیلِم بسیار قدرتمند که به خوبی شخصیت ها 
را مطالعه می کند، آخرین فیلمی است که بریان دنهی پیش از 
فوت خود در بهار 2020 بازی کرده بود و از این لحاظ یک وداع 

مناسب با این بازیگر کهنه کار سینما به حساب می آید.

لیز گاربوس و لیزا کورتس در این مستند سیاسی به تاریخچه 
نسبتاً غم انگیزی می پردازند که طی آن حق رأی افراد نادیده 
گرفته می شد و زمان و مبارزه زیادی الزم بود تا این حق به همه 
شهروندان آمریکایی به معنی واقعی کلمه برسد. مسئله اصطالحاً 

»سرکوب رأی دهنده ها« موضوعی است که به خوبی باید بررسی 
شود تا ایرادهای موجود در الگوهای دموکراسی جهان به خوبی 
برمال شوند. همان طور که از عنوان این فیلم مشخص است، با 

تصویِر تالشی تاریخی برای رسیدن به حق رأی روبه رو هستیم.

مانند  را  نوجوانی دو دختر  داستان بحران های شدید دوران 
فیلم مشهور »4 ماه و 3 هفته و 2 روز« می بینیم. دو دختر 
این که کمکی  از  ما هستند، پس  داستان  اصلی  قهرمان  که 
نمی کنند،  دریافت  خانواده  سوی  از  مشکالت  بر  غلبه  برای 
به نیویورک سفر می کنند. این سفر که نوعی اودیسه معاصر 

به حساب می آید، قهرمانان داستان را در تنش نسبتاً زیادی 
فیلم،  این  کارگردان  می دهد.  قرار  شجاعت  و  دوستی  از 
را  تماشاچی  احساسات  است  توانسته  به خوبی  هیتمن،  الیزا 
برانگیخته کند و در این راه قطعاً کیفیت بسیار باالی بازیگری 

هم تأثیر زیادی داشته است.

خیابان ها

با تمام توان: مبارزه برای دموکراسی

هرگز، به ندرت، گاهی، همیشه

16

14

12

مرکادو،  والتر  حرارت  از  پر  زندگی  به  مستند  فیلم  این 
اخترشناس، بازیگر و شخصیت تلویزیونی محبوب پورتوریکو 
کنار  شهرت  صحنه  از  این که  از  پس  ناگهان  که  می پردازد 
رفت، باقی دنیا هم او را به حال خود رها کرد. مرکادو که در 
سال 2019 درگذشت، در این فیلم از زندگی خود می گوید، 

از روزهای شهرت، زندگی شخصی و تنهایی اش در روزهای 
افول. دیدنی بودن این فیلم برآمده از این واقعیت است که 
والتر مرکادو شخصیتی بسیار چندبعدی و عجیب دارد و شاید 
را هم نشنیده اند،  نامش  اصاًل  برای کسانی که  او  با  آشنایی 

جالب باشد.

این فیلم کره ای ما را به دهه 90 میالدی می برد، یعنی زمانی 
که سئول با سرعت در حال رشد و مدرن شدن بود، اما فاجعه 
افراد را درگیر چیزهایی  سقوط پل سئونگسو ذهن بسیاری 
دیگر از زندگی کرد. یکی از این افراد دختر 14 ساله ای بود 
با مسئله ای بسیار بزرگ ساالنه دست وپنجه نرم می کرد؛  که 

بورا،  کیم  فیلم،  این  کارگردان  و  نویسنده  عاشقانه.  عاطفه 
در اولین اثر خود به خوبی سرگشتگی انسان شرقی در رشد 
سریع این بخش از جهان را نشان می دهد. مسئله ای که تا 
کنون در بسیاری از فیلم های شرقی خود را به شکلی پررنگ 

نشان داده است.

بانوی شایسته  برنده جوایز  مادری که در دوران جوانی خود 
را  خود  نوجوان  دختر  دارد  قصد  حاال  است،  شده  زیبایی  و 
مسئله  کند.  آماده  جونتینت«  شایسته  »بانوی  مسابقه  برای 
به  و  دارد  نوجوان خویی طغیان گر  این دختر  که  این جاست 

این  به درخواست های مادر خود نمی دهد.  این راحتی ها دل 
فیلِم چنینگ گادفری مانند یک برنده مسابقه زیبایی بر صحنه 
ظاهر می شود، اما این کار را با زیبایی واقعی تری انجام می دهد 

و همین مسئله آن را به فیلمی دیدنی تبدیل می کند.

با عشق فراوان: افسانه والتر مرکادو

آشیانه مرغ مگس خوار

بانوی شایسته جونتینت

15

13

11
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آمریکا  متحده  ایاالت  در  کرونا  گسترش  به  مستند  این 
می پردازد. زمانی که این فیلم ساخته و پخش شد، تقریباً 
ویروس  به  ابتال  دلیل  به  آمریکا  مردم  از  نفر  هزار   190
زیادی  جنجال های  و  بحث ها  و  بودند  باخته  جان  کرونا 
این  در  آمد.  پدید  کشور  این  دولت  عملکرد  نحوه  درباره 

دولت  عملکرد  درمان  و  بهداشت  امور  مسئوالن  مستند 
بررسی  را   19 کووید  همه گیری  با  مواجهه  در  آمریکا 
مدیریتی  فاجعه  می تواند  به خوبی  فیلم  این  می کنند. 
مردم  دید  مقابل  شکل  روشن ترین  به  را  بحرانی  چنین 

قرار دهد.

اما  است،   2019 سال  اواخر  به  مربوط  اساساً  فیلم  این   
از  بسیاری  در  جهانی  سطح  در  نامنسجم  پخش  دلیل  به 
فهرست های سال 2020 هم قرار می گیرد و میزان جذابیت 
داستان  گذاشت.  بیرون  را  آن  نتوان  می شود  باعث  آن 
دختر  بین  متقابل  حسی  که  است   1770 سال  به  مربوط 
عروسی  از  است  قرار  که  نقاشی  و  فرانسوی  کنتس  یک 

اثر  این  در  سیما  سلین  می شود.  ایجاد  بکشد،  پرتره ای  او 
کاماًل هنری توانسته است یک دوره تاریخی را به خوبی به 
تاریخی  بزند که در خود آن دوره  اشخاص و مسائلی گره 
در  فیلم  این  بازیگری  سطح  نداشته اند.  هنر  در  جایی 
باالترین حد جهان قرار دارد و همین مسئله تماشا نکردن 

آن را ناممکن می کند.

به  نانائو  آلکساندر  کارگردانی  به  رومانیایی  مستند  این 
بررسی های تحقیقی تیمی از خبرنگاران پس از آتش سوزی 
این تیم موفق  نام »کالکتیو« می پردازد.  به  باشگاه شبانه ای 
شوکه کننده  بسیار  و  گسترده  فساد  از  زیادی  حجم  شدند 
درنهایت  که  می شد  حوادثی  به  مربوط  که  کنند  برمال  را 
پی گیری  شد.  منجر  کشور  این  بهداشت  وزیر  استعفای  به 

بسیار  سیاسی  رسوایی  یک  نشان دهنده  مسائل  پیوسته 
گسترده بود. این فیلم به خوبی توانسته است چهره ای روشن 
از فساد سیاسی و بدبینی عمومی را نشان دهد که طی آن 
به  نسبت  که  مسئولیتی  پس  از  نمی تواند  کشور  این  دولت 
یک  درگیر  را  همه  کاماًل  و  بربیاید  به خوبی  دارد،  مردمش 

فاجعه عمومی می کند.

کامالً تحت کنترل

پرتره بانویی در آتش

کالکتیو

8

6

10

بدون  تهیه کرد،  فیلم های خوب  از  فهرستی  نمی توان  قطعاً 
انیمیشن »روح« به  انیمیشن داشته باشیم.  این که در آن ها 
کارگردانی پیت داکتر داستان یک معلم موسیقی به نام جو را 
تعریف می کند که وقایع زندگی مطابق میلش پیش نرفته اند. 
زمینه  این  در  اتفاقاً  و  است  موسیقی جز  به  او  اصلی  عالقه 

بسیار هم ماهر است، اما در مسیر رسیدن به هدفش متوجه 
این ساخته  این هاست.  از  باالتر  انسان چیزی  می شود هدف 
پیکسار به خوبی در رابطه با زندگی و هدف آن تأمل می کند 
و علی رغم عمق بسیار زیادی که در محتوای خود دارد، برای 

تمامی سنین جذاب باقی می ماند.

در  را  مختلفی  بحران های  که  ساله   34 بچه  پرستار  یک 
آشنایی  دنبال  به  باالخره  است،  کرده   تجربه  خود  زندگی 
با فردی مناسب زندگی روبه راهی پیدا می کند. این بهبود 
بسیار  رابطه  پرستار  که  می شود  تشدید  زمانی  وضعیت 
بچه  این  می کند.  پیدا  خود  مراقبت  تحت  بچه  با  خوبی 
زندگی  قدیس  یک  مانند  و  دارد  نام  فرانسیس  ساله  شش 

دلیل  همین  به  و  می کند  رو  آن  به  رو  این  از  را  پرستار 
عنوان فیلم به چنین شکلی به او می پردازد. این فیلم بازه 
با حس  توأمان  و  به خوبی  را  از مسائل مختلف  گسترده ای 
اُسالیوان  کلی  می دهد.  قرار  بررسی  مورد  لطافت  و  طنز 
به خوبی  هم  اول  نقش  در  است،  فیلم  این  نویسنده  که 

می درخشد.

7

9

روح

سینت فرانسیس
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انیمیشن بعدی این فیلم که همین چند وقت پیش در سطح 
جهان پخش شد، مربوط به داستانی تخیلی است در زمانه ای 
که خرافات و جادو در جامعه جای زیادی دارد. یک شکارچی 
جوان به نام رابین گودفلو همراه پدرش به ایرلند سفر می کند 
تا آخرین گله گرگ را از بین ببرد. این جوان زمانی که در 

و  می شود  آشنا  دختری  با  می برد،  سر  به  ممنوعه  سرزمین 
متوجه می شود این دختر از قبیله ای می آید که می توانند از 
شکل انسان به گرگ درآیند. این انیمیشن با کیفیت ساخت 
باال و مضامین فلسفی عمیق به خوبی بخشی از دنیا را نشان 

می دهد که در افسانه غوطه ور است.

باالخره نوبت به یک کمدی سیاه هیجان انگیز در این فهرست 
رسید. داستان مربوط به دو خواهر عزادار است که به سادگی 
را  جسدی  باید  حاال  و  می شود  باز  جنایت  یک  به  پایشان 
سربه نیست کنند. این چند جمله شاید به راحتی جنبه کمدی 

برای  مناسب  بسیار  دلیلی  هم  نکته  و همین  نرساند  را  فیلم 
تماشای یک اثر است. این فیلم که در کمال هوشمندی و ذکاوت 
ساخته شده  است، بر اساس یک طرح داستان بسیار نو تجربه ای 

را به ما پیشنهاد می دهد که نمی توان آن را نادیده گرفت.

گرگ انسان ها

کار آن مرد را تمام کن

4

2

از یک سو  است.  این فهرست  اثری خاص در  فیلم هم  این 
به این دلیل که موزیکال است و از سوی دیگر، به این دلیل 
یک  زمانی  می شود.  حساب  تئاتری  اثر  یک  اصل  در  که 
نام »همیلتون« روی صحنه رفت که زندگی  به  تئاتر موفق 
الکساندر همیلتون، اولین وزیر خزانه داری آمریکا، را همراه با 

موسیقی امروزی به تصویر می کشید. این فیلم از روی همان 
تئاتر و روی صحنه سالن ریچارد راجرز نیویورک ضبط شده  
است. این اثر که به زیبایی روی صحنه برادوی درخشیده بود، 
به خوبی توانست در سطح جهان خود را در معرض دید مردمی 

بگذارد که توانایی رفتن به این منطقه از جهان را ندارند.

خواننده  و  میالدی   1920 دهه  به  است  مربوط  داستان 
یدک می کشد.  را  بلوز«  »مادر  لقب  که  ِرینی،  ما  افسانه ای، 
یک روز درگیری فراوانی بین ما رینی، با بازی بسیار زیبای 
وایوال دیویس، و تهیه کننده سفیدپوست او برای کنترل آثار 
هم  لیو  نام  به  جوانی  نوازنده  بین  این  در  می آید.  پیش  او 

چادویک  را  جوان  این  نقش  دارد.  سر  در  دیگر  برنامه هایی 
بوزمن بازی می کند که تنها چند ماه پس از فیلم برداری این 
اثر به دلیل ابتال به سرطان درگذشت و این فیلم آخرین اثر 
او حساب می شود. این فیلم با بازیگری فوق العاده ما را بهتر با 

یکی از اساطیر موسیقی بلوز آشنا می کند.

درام  و  موسیقی  کمدی،  از  ترکیبی  فوق العاده  فیلم  این 
روی  را  نیویورکی  نمایشنامه نویس  یک  داستان  و  است 
و  نبوده  موفق  خود  کار  در  خیلی  که  می برد  تصویر 
در  کاری جدید  40 سالگی  به  از رسیدن  پیش  می خواهد 
جذابی  بگیرد.  سر  از  نو  مسیری  و  دهد  انجام  زندگی اش 
ورود  او  انتخابی  گزینه  که  می شود  آغاز  جایی  از  مسئله 

ساله   40 فرد  این  حاال  و  است  رپ  موسیقی  دنیای  به 
می خواهد یک رپر شود. رادا بلک که نویسنده، کارگردان و 
بازیگر نقش اول این فیلم است، به خوبی می تواند در اولین 
تصویر  به  را  هنرمند  یک  زندگی  پرچالش  مسیر  خود  اثر 
الهام بخش  زندگی  دشواری های  از  عمومی  تصور  و  بکشد 

هنری را تغییر دهد.

.همیلتون

بلک باتِم ما ِرینی

نسخه 40 ساله

5

3

1
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    معرفی کتاب
نرگس فرجی

نگاهی به سه كتاب مفيد در حوزه كسب وكار

موفقیت در سه گام
کشف  پی  در  حوزه  اين  فعاالن  و  است  تغییر  حال  در  روزبه روز  بازاريابی  علم 
روش های جديد و خالقانه برای تحت تأثیر قرار دادن مشتريان هستند. فعاالن 
انتشار  و  نوشتن  طريق  از  را  ايجادشده  تغییرات  و  کشفیات  بازاريابی  عرصه 
انتشار  می دهند.  قرار  دنیا  سراسر  در  عالقه مندان  اختیار  در  مختلف  کتاب های 
کتاب ها به فعاالن بازاريابی کمک می کند اطالعات خود را به روز کنند. در ادامه 
که  است  معرفی شده  مديريت کسب وکار  و  بازاريابی  موضوعات  با  کتاب  سه 

مطالعه اش می تواند برای فعاالن کسب وکار مفید باشد. 

رهبران آخر غذا می خورند
هیچ سازمانی در خالل بحران، خودبه خود مدیریت نمی شود. 
همیشه بحران موجود را رهبری سازمان برطرف کرده است. 
موفقیت یا شکست سازمان به کماالت و فضیلت های رهبری 
این  مدیریت.  تیزهوشی  و  فراست  به  نه  دارد،  بستگی  آن 
جمالت بخشی از کتاب »رهبران آخر غذا می خورند« نوشته 

سایمون سینک و ترجمه الهام نورانی پور است.
سینک،  سایمون  اثر  می خورند«  غذا  آخر  »رهبران  کتاب 
ویژگی های  امروزی  و  ساده  زبانی  به  و  انسانی  نگاهی  با 
و  سازمان  بر  را  آن ها  رفتار  اثر  هم چنین  و  موفق  رهبران 
جامعه بیان می کند. در دنیایی که بیشتر آموزه ها و کتاب ها 
به دنبال آموزش  به نقش مدیریت مربوط می شود، سینک 
و پرورش رهبران در سازمان است. او طی بررسی هایی که 
مثال های  با  همراه  رهبری  و  مدیریت  در  نکاتی  داد،  انجام 
عینی و ملموس از شرکت های بنام دنیا و رهبران آن ها بیان 
می کند، که ممکن است در عصر حاضر به فراموشی سپرده 

شده باشد، یا کمتر به آن ها توجه شود. 
تجربه های  و  داستان ها  بیان  با  نظر  مورد  کتاب  در  سینک 
اعتماد  حس  داشتن  می دهد  نشان  مختلف  شرکت های 
موفقیت  در  اندازه  چه  تا  افرادش  و  رهبر  میان  همکاری  و 
بلندمدت سازمان اثر دارد و از طرفی، کار کردن در سازمانی 
که مدیران آن با اعضای سازمان صادق نیستند، به منافع گروه 
و  رضایت  احساس  سازمان  آن  در  افراد  و  نمی شود  توجهی 
امنیت نمی کنند، چه عواقب خطرناک جسمی و روحی ای برای 

افراد سازمان و به دنبال آن برای جامعه به وجود می آید. 
در مجموع کتاب مورد نظر اثر سایمون سینک و تجرمه الهام 
نورانی پور، در 398 صفحه، به همت انتشارات آریانا قلم در 

اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.
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بهترین قصه گو برنده است
از  بعد  است  ممکن  خوشحال  و  راضی  کاماًل  مشتری  یک 
محصول  دیگری  مشتری  این که  درباره  قصه ای  شنیدن 
بهتری با نصف قیمت خریده، ناگهان ناراحت شود، بعدش 
اگر به او اطمینان بدهید که این قصه درست نبوده و رقیبی 
که اطالعات کافی نداشته، آن را از خودش درآورده، دوباره 
خوشحال و راضی می شود. هیچ تغییر فیزیکی رخ نمی دهد، 
برداشت ها  می شود،  گفته  اتفاقی  درباره  که  قصه هایی  ولی 
چیزی  چه  این که  درباره  برداشت  می دهد؛  تغییر  کاماًل  را 
و  اطالعات  قصه ها  است.  واقعی  درنتیجه  و  مهم  درست، 
بسازند.  را  باورپذیر  اتفاق  تا  تفسیر می کنند  را  دالیل خام 
تغییر  را  اطالعات  معنای  می دهید،  تغییر  را  قصه  وقتی 
می دهید. این جمالت برشی از کتاب »بهترین قصه گو برنده 
می آموزد  بازاریابی  عالقه مندان  به  که  کتابی  است.  است« 

چطور با قصه کسب وکارشان را رونق دهند. 
کتاب »بهترین قصه گو برنده است« مخاطبان را با شگردهای 
به  کتاب  این  می کند.  آشنا  کسب وکار  در  قصه گویی  مؤثر 
داستان  روی  سرمایه گذاری  با  چطور  می آموزد  مخاطبان 
و  همکاری  به  موقعیتی  هر  در  قصه  با  چطور  کنند،  سود 
بمانند.  دور  درگیری ها  از  و  بیفزایند  دیگران  با  تعاملشان 
»بهترین قصه گو برنده است« کمک می کند به چشم خود 
ببیند چه کارهای بزرگی از این واقعیت های کوچک که قصه 

نام گرفته اند، برمی آید. 
نمی آید. قدرت قصه در  بچه ها  به کار خواباندن  قصه فقط 
دنیای بزرگ ترها باورنکردنی است. با داستان می شود درباره 
مشکالت جهان حرف زد، برای آن ها راه حل یافت و دنیا را 
جای بهتری کرد. قصه ها در رونق کسب وکار تأثیر شگفتی 
محل  به  قصه  غذایشان  همراه  روز  هر  که  آن هایی  دارند. 
فراموش  که  می گذارند  جا  به  رابطه  در  ردی  می برند،  کار 

نمی شود. 
کتاب »بهترین قصه گو برنده است« به قلم آنت سیمونز با 
به  مریم السادات حسینی،  ویراست  و  باختری  زهرا  ترجمه 
همت انتشارات اطراف، در 228 صفحه منتشر و در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفته است.

هر برند یک قصه است
بیشتر شرکت ها پول های هنگفتی را صرف 
بازاریابی می کنند. همه می دانیم هدر دادن 
پول هایی که با عرق جبین به دست آمده، 
برای روش های جدید اما بی نتیجه  بازاریابی 
وقتی  است.  ناراحت کننده  حد  چه  تا 
که  را می بینیم، حیرت می کنیم  گزارش ها 
شک  بدتر  حتی  یا  می لنگد،  کار  کجای 
می کنیم که نکند محصولمان آن قدرها هم 
اگر  ولی  نباشد.  که تصور می کردیم، خوب 
اگر مشکل  نباشد، چه؟  از محصول  مشکل 
باشد،  محصول  درباره   ما  زدن  حرف  شیوه  

چه؟ 
پرداخت پول به شرکت های طراح، پیش از 
روشن کردن پیام، فقط هدر دادن پول و آب 
در هاون کوبیدن است. مشتریان بالقوه فقط 
صدایی نامفهوم می شنوند. اما شفاف کردن 
کردن  شفاف  نیست.  راحتی  کار  هم  پیام 
با  کسب وکارها  است.  بااهمیت  بسیار  پیام 
و  سه  دو،  را  درآمدشان  پیام  کردن  شفاف 
مهمی  موضوع  می کنند؛  برابر  چهار  حتی 
که کتاب »هر برند یک قصه است« به آن 

پرداخته است.
به  است«  قصه  یک  برند  »هر  کتاب 
چطور  می دهد  یاد  برندها  آفرینندگان 
گوش  به  شنیدنی  و  روشن  را  قصه شان 
مشتری برسانند، هم چنین حقیقتی مهم تر 
مشتری ها  که  می اندازد  یادشان  را  این  از 
اهمیتی به داستان شما نمی دهند؛  معموالً 

مهم داستان خودشان است.
رسمی  گزارش  است«  قصه  یک  برند  »هر 
در  علمی  یافته های  آخرین  از  خشک  و 
حوزه بازاریابی نیست و راه کاری پیچیده و 
سخت فهم برای ساخت برند هم پیش پای 
هفت گانه   مراحل  کتاب  این  نمی گذارد.  ما 
موفقیت  و  معرفی  برای  را  مؤثر  قصه گویی 
عرضه  مخاطب  به  که  خدمتی  یا  محصول 

می کنیم، به زبانی ساده توضیح می دهد.
کتاب مورد نظر به قلم دانلد میلر و ترجمه 
رسول بابایی، به همت انتشارات اطراف، در 
208 صفحه منتشر و در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفته است. 

پاسخ معمای صفحه ۹6
در مقایسه با دیگر وسایل، گیره کاغذ کمترین فضا را اشغال می کند. در نتیجه، وقتی این 
وسایل را از آب بیرون بیاوریم، مشاهده می کنیم که لیوان B بیشترین میزان آب را در 

خود دارد.
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   گزارش

بلندترین شب سال 
در خانواده خوارزمی

 امید فتح الهی

 فاطمه نوری

 محمد عسکرآبادی

 عارفه روحانی

 مروارید مستوفی

شب يلدای امسال، غريبانه ترين يلدای قرن بود؛ يلدای بی دورهمی 
کوچک  قاب  پشت  از  لبخند  و  ديدار  و  مجازی  مهمانی های  و 
تلفن های همراه. چله امسال هم اما با همه نگرانی ها و غصه ها و 
دوری ها گرم بود؛ گرمای حضور کنار هم خانه ها و دل خوشی عکس 
هم  خوارزمی  خانواده  يلدايی.  زيبای  سفره های  بساط  با  گرفتن 
يلدای غريبانه امسال را کنار سفره های يلدايی، شاد و دل گرم به 
آينده جشن گرفت. اين جا چند عکس از سفره های يلدايی زيبای 
همکاران گروه سرمايه گذاری خوارزمی را به يادگار گذاشته ايم از 

سالی که سخت گذشت و دل هايمان را به هم نزديک تر کرد.
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 احمد همتی

 بهاره امیری

 حسن شکراهلل بیگی

 زینب سادات افضلی
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 عماد صانع زرنگ

 سلمان حامدنیا نسترن موسوی

 هادی بیگوند
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 مهران حشمتی سعید معمار اصفهانی

 طیبه شاهی مژده نجفی
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اسامی برندگان جدول  ٣٨٩٨
١ـ  سمانه روشندلـ  تهران

٢ـ عباس مقدمـ  ساوه
٣ـ کاظم کمالیـ  ايالم

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

لحل جدولهای شماره ٣٨٩٨ 
دوا

ک 
   ژا

 
 

شو
يز ن

چ چ
 هي

ده
، بن

ي
اش

ي نب
کس

ده 
ي بن

اه
خو

ي 
ر م

اگ

قابـل توجه خوانندگان عزيز:  بـرای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواسـت شـده در هر شماره به همراه ارسـال تصوير حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت های ٨ تا ١٦:٣٠ روزهای شنبه تا چهارشنبه) يا از 
 طريق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

٤٥ ٣٩٠٩

افقي:
۱. مجموعه اي از عوامل فيزيكي خارجي و موجودات 

زنده كه با هم در كنش هستند-خوش عاقبت
۲. از جنگهاي صدر اسالم-پي در پي-رايزن

ــناور- ــته-از طيور ش ــارت كننده-نفس خس ۳. زي
سرپيچي كردن

ــت- ــم خام-چيره دس ــهري در آلمان-ابريش ۴. ش
عامل توليدمثل در گياهان

ــت-از الحان موسيقي ايراني-تيري كه با  ۵. يادداش
كمان اندازند-از ماههاي زمستاني

۶. اندوهگين-فرومايه-سند
ــاد- ــر و مهارت-غمب ــه از هن ــي آميخت ۷. ورزش

سرگذشت
۸. نزله-مظهر زيبايي طبيعت-ترسان-درخت زبان 

گنجشك
۹. رودي در اروپا-موضع گيري مخالف در برابر يك 

نظريه يا سياست-شهر ريشه
۱۰. من و شما-يار نعلبكي-آزاده-پاسخ

۱۱. وزير بزرگ-طالي كثيف-بندر فرانسوي
۱۲. واحد بوكس-بي حس-محرمانه

۱۳. محبت-كميابي-گداي سمج-كجاست
ــتگان  ــنگي-نمو-از فرش ــر گرس ــوان مظه ۱۴. حي

پرسشگر-غار نبوت
ــرباز  ۱۵. واحدي در طول-بلند-عيد ويتنامي ها –س

نيروي دريايي
۱۶. مرغي افسانه اي –حداد- كفش

ــزار  ــار ت ــروف درب ــيش مع ۱۷. روش شناسي-كش
روسيه

عمودي:
۱. صفحه آرايي-خودآزاري

۲. نگاهباني-بي هوشي دم مرگ-آگاهي
۳. سوگند-جا-واحد سطح-هميشه

۴. حالت، چگونگي-نوعي فرش پشمي-ماه پاييزي-
عملي در كشاورزي

ــاي مقدوني- ــه فاخته-تنها نشستن-جهانگش ۵. جوج
گردن بند مجرمان

۶. تلسكوپ معروف-زنبور-شهري در لرستان
۷. هنر هفتم-قند موجود در ميوه ها-شمارگان

۸. يگانه-اهل هند-شهر رستم-قائمشهر سابق
ــس  ــق رانندگي-جن ــول صريح-تصدي ــان مفع ۹. نش

مونث
۱۰. زور، توانايي-شجاع-زبان- زبانه آتش

ــه  درج ــن  خوش-عالي تري ــوي  ۱۱. پروردگار-ب
دانشگاهي

۱۲. جمع كريم-جشن، ضيافت-سراچه

حرف ( م ) چه تعداد است؟

۱۳. عزيز عرب-خاندان-تكرار شده-گونه
ــرايت آب يا آتش-اسب زرد-دوزن كه همسر  ۱۴. س

دو برادر باشند-كشتي جنگي
۱۵. لباس-ناراست-وسيله اي در آزمايشگاه-وضع

۱۶. دعاها-رنگي گياهي-نقشه آدرس
۱۷. جشني پنج روزه در ايران باستان كه زنان بر مردان 
تسلط داشته و خواسته هايشان تحقق مي يافته-رماني 

مشهور از ويكتورهوگو

معمای تصویری

کدام لیوان آب بیشتری دارد؟

     یک فنجان 
چای

پاسخ در صفحه ۹۱
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فعال در حوزه های:
 برق

 نفت، گاز و پتروشیمی
 بانکداری

 واسطه گری مالی
 فناوری اطالعات و ارتباطات 

 صنعت ساختمان
 صنایع دارویی

 بیمه
 معدن و صنایع معدنی

 بازرگانی
و سایر بازارهای کسب وکار
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